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Sammanfattning 
 

Rapporten presenterar resultat och analyser av några av KK-stiftelsens (KKS) samverkansprogram där 

totalt ca 2 miljarder kronor har satsats. Rapporten (nr 17) ingår i det stora forskningsprogrammet 

Kompetens för tillväxt. Också regeringen konstaterar att samverkan är avgörande för att stärka det 

svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga (Regeringsförklaringen 3 okt 2014).  

En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan 

lärosäten och näringsliv, trots stora ansträngningar. De inblandade aktörerna har olikartade motiv, 

mål och verklighetsuppfattningar. Effekterna av samverkanssatsningarna är dessutom mycket 

långsiktiga och därmed svåra att mäta.  

Genomgången av KKS samverkansprogram bekräftar dock resultat i tidigare forskning och visar bland 

annat att samverkan åstadkoms enklast där den redan fungerar, men är mycket svårare att 

åstadkomma där behovet kanske är som störst. Det finns åtskilliga exempel på framgångsrik 

kompetenshöjning och de medverkande företagen är överlag nöjda. 

Ett fåtal stora företag är återkommande samverkanspartners, och samverkar dessutom i ett flertal 

program. För nya, mindre och tekniksvaga företag är det väsentligt svårare att få till varaktig 

samverkan. 

Att samverkan saknar en vedertagen definition bidrar också till att göra samverkan till en utmaning. 

Olika aktörer har därför tolkat och utvärderat olika aspekter av samverkan vilket försvårar 

utvärderingen och jämförelser mellan olika satsningar. Ändå finns det tydligt inskrivet i 

högskolelagen (1 kap. 2§, 1992:1434) att det ingår i högskolornas uppgift att samverka med det 

omgivande samhället och verka för att forskningsresultat ska kunna nyttiggöras.  

Vår viktigaste slutsats är att samverkan ska ses som en lärprocess. För att denna process ska kunna 

fungera krävs att aktiviteter, resultat och effekter, på kort och lång sikt, mäts och följs upp med 

större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Detta behövs om man ska dra rätt 

lärdomar för att kunna stärka samverkan mellan näringsliv och lärosäten och därmed stärka det 

svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga.  

Det finns också indikationer på att företagen bör få vara drivande i samverkansprocessen. Därmed 

finns också ett tydligt behov av policyutveckling, främst för att ge mindre företag möjlighet att 

medverka i samverkanssatsningar.  
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Möjligheten att utvärdera har för KKS del delvis gått förlorad eftersom satsningarna redovisas på 

många olika vis. I vissa fall har resultaten inte samlats in eller dokumenterats. Mål och medel blandas 

ihop. Våra resultat ska alltså tolkas med viss försiktighet eftersom redovisningarna skiljer sig åt 

mellan olika program och satsningar. 

Om utvärderingen 

Programmen som studerats är KK-stiftelsens Företagsforskarskolor, Forskningsprofiler och 

Expertkompetenssatsningar. Ratios genomgång omfattar ett urval av satsningar inom dessa tre 

program, urvalet är gjort av KK-stiftelsen. Totalt omfattar de granskade programmen drygt 1,2 

miljarder kronor, en knapp tredjedel av de medel stiftelsen beviljat under åren 1995-2013. Studerade 

program omfattar dock endast drygt 800 miljoner. Samverkanspartners har bidraget med minst 1,1 

miljarder kronor, främst in-kind. Totalt omfattar de genomgångna satsningarna ca 2 miljarder kronor. 

Företagsforskarskolorna samlar störst andel av externa medel i relation till KKS bidrag. De uppvisar 

en konkret, men rätt begränsad, effekt på näringslivets kompetensförsörjning i form av 

industridoktorander som fortsätter att vara anställda i näringslivet. 

Kortfattade data från genomgången av fyra företagsforskarskolor: 

 75,7 miljoner kronor från KK-stiftelsen 

 131,3 miljoner kronor i medfinansiering från (näringslivs)partners 

 65 partners, varav 59 som medfinansiärer 

 46 unika partners, varav 40 som medfinansiärer 

 Totalt 82 forskarstuderande, varav 67 lagt fram antigen en licentiat- eller doktorsavhandling 

Forskningsprofilerna har en bredare, men mer indirekt, effekt på näringslivets kompetensförsörjning 

genom relevant forskning och fler doktorander anställda vid högskolorna. 

Kortfattade data från genomgången av elva forskningsprofiler: 

 386,3 miljoner kronor från KK-stiftelsen 

 446 miljoner kronor i medfinansiering från (näringslivs)partners 

 249 partners, varav 160 som medfinansiärer 

 195 unika partners, varav 123 som medfinansiärer 

 Totalt 344 forskarstuderande, varav 281 lagt fram antigen en licentiat- eller 

doktorsavhandling 
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Expertkompetensprogrammen har en begränsad långsiktig effekt på näringslivets 

kompetensförsörjning, med fler deltagare och fler företag än övriga satsningar, men samverkan på 

ett mer ytligt plan.  

Kortfattade data från genomgången av sex satsningar på expertkompetens: 

 339,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen 

 575,2 miljoner kronor i medfinansiering från (näringslivs)partners 

 4 427 partners 

 947 utgivna kurser med 12 148 deltagare (inkluderar web-baserade kurser) 

Ett mönster som upptäckts är dubbelräkningar av resultat i form av forskarexamina. 

Dubbelräkningarna förefaller utifrån denna studie emellertid vara större mellan satsningar med olika 

finansiärer (KK-stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning och Vinnova/Nutek) än inom KKS egna 

satsningar. Dubbelräkningar av detta slag påvisar hur svårt det är att urskilja resultat och effekter av 

enskilda finansiärers satsningar.    
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1. Inledning  

 

En avgörande förutsättning för ökat entreprenörskap, fler innovationer, växande företag, fler jobb 

och stärkt tillväxt i Sverige är att företag har tillgång till kompetent personal. I många sektorer och 

branscher råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge. Trots de senaste 

decenniernas stora satsningar på utbildning och forskning saknas tillräckliga anläggningsytor mellan 

företag och lärosäten varigenom näringslivets behov av kompetens blir eftersatt. Mycket talar för att 

detta är ett av de viktigaste tillväxthindren.  

I korthet handlar det om otillräcklig samverkan mellan utbildning och forskning och det omgivande 

näringslivet. Det behövs helt enkelt mer av samarbete och gemensamma projekt där idéer, kunskap 

och kompetens kan utvecklas och överföras mellan aktörer som ofta har olikartade drivkrafter, mål 

och verklighetsuppfattningar. Samverkan kan, rätt utformad, bygga kompetens.  

Kunskapsluckor finns emellertid inom flera områden. Vi vet idag förhållandevis lite om hur företag 

och utbildningsinstitutioner påverkas av befintliga incitament för att samverka. Det finns också ett 

kunskapsbehov när det gäller att generalisera slutsatserna kring satsningar på olika nivåer för att 

stärka kopplingen mellan utbildningsinstitutioner och näringslivets kompetensförsörjning. 

Avsikten med denna rapport Samverkan – en utmaning är att sammanfatta och dra slutsatser och 

lärdomar av några av de satsningar som Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling (KK-

stiftelsen eller KKS) har genomfört under åren 1997-2013. Under arbetet med studien har KK-

stiftelsen i huvudsak skött urvalet och framtagning av data och underlag. 

I första hand är det programmen företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetens som 

har studerats. Såväl kvantitativa sammanställningar och enkäter, som kvalitativa intervjuer har 

använts. I rapporten görs även en översikt av tidigare studier av samverkan. 

Den kvantitativa redovisningen baseras på aktiviteter och resultat i form av utvecklade kurser, 

genomförda utbildningar, antal anställda som genomfört utbildningar, genomförda 

forskarutbildningar, antal medverkande studenter, samverkande företag/partners osv. från fyra 

företagsforskarskolor, elva forskningsprofiler och sex expertkompetenssatsningar. Totalt sett ingår 

således 21 satsningar i undersökningen. Dessutom har ett stort antal tidigare genomförda 

utvärderingar och utlåtanden kring programmens effektivitet och resultat utgjort en del av 

underlaget. 
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Den kvalitativa delen består av två fallstudier av två samverkansområden, där inslag finns av såväl 

företagsforskarskolor och forskningsprofiler, som expertkompetensprogram. Vi har undersökt 

inbyggda system och hälsoteknik, vid två lärosäten, Mälardalen och Halmstad, där enkäter har 

kombinerats med intervjuer för att komma åt resultat och effekter. 

Rapporten består av tolv kapitel. Först presenteras uppdraget. Därefter följer en kort presentation av 

KK-stiftelsens inriktning och bakgrund. I det följande kapitlet diskuteras begreppet samverkan, 

tidigare forskning om samverkan samt hur Sverige ligger till i förhållande till andra länder när det 

gäller samverkan. Därefter presenteras undersökningens metod och resultat i flera separata kapitel. 

Till sist sammanfattas de lärdomar och slutsatser vi kan dra av undersökningen. 

En av de viktigaste lärdomarna är att det är svårt att åstadkomma varaktig samverkan mellan 

lärosäten och näringsliv, trots stora och långvariga satsningar. Detta eftersom de inblandade 

aktörerna ofta har olikartade motiv, mål och verklighetsuppfattningar. Det uppstår även ett dilemma 

i de satsningar som görs i och med att mer samverkan tycks kunna åstadkommas enklast där denna 

redan fungerar, exempelvis med större tekniktunga företag med egna forskningsavdelningar. För 

nya, mindre och tekniksvaga företag är det väsentligt svårare, samtidigt som det troligen är där som 

samverkan skulle behövas allra mest. Effekterna av samverkanssatsningar är dessutom mycket 

långsiktiga och därmed svåra att mäta.  

Allt detta kan även iakttas i KK-stiftelsens satsningar. Det ska dock understrykas att våra resultat ska 

tolkas med viss försiktighet dels för att redovisningen av resultat skiljer sig åt mellan de olika 

programmen och satsningarna, dels att det endast är ett urval av program för vilka vi har haft 

underlag och data. 

Sannolikt är enda möjliga vägen ut ur detta dilemma att acceptera verkligheten som den är och 

medvetet och öppet bejaka att ett fåtal etablerade aktörer utvecklar och upprätthåller system för 

varaktig samverkan med universiteten och högskolorna, samtidigt som extra resurser och incitament 

skapas för att även mindre företag ska kunna medverka i samma satsningar. Här torde utrymme 

finnas för policyutveckling.  

Ett intressant och viktigt resultat är att företagsforskarskolorna förfaller vara mest framgångsrika i att 

attrahera medfinansiering, samt i att frambringa kompetenshöjning genom samverkan. Kunskaper 

och kompetens är individbundna: det är när studenter, doktorander, forskare och företagens 

medarbetare fysiskt rör sig i bägge riktningarna, mellan lärosäten och företag, som 

kompetensförsörjning och kunskapsöverföringen fungerar som bäst. Detta kan även iakttas i de 
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andra program vi studerat. Sannolikt är detta en viktig väg framåt när det gäller att minska Sveriges 

kompetensbrist. 

Mycket talar för att prioritering, systematisk kort- och långsiktig uppföljning av och förbättrade 

incitament till utveckling av program av denna typ kan vara avgörande för att stärka det svenska 

näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga. 

Vår viktigaste slutsats är att samverkan ska ses som en lärprocess. För att denna process ska kunna 

fungera krävs att aktiviteter, resultat och effekter, på kort och lång sikt, mäts och följs upp med än 

större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Detta behövs om man ska dra rätt 

lärdomar för att i sin tur stärka samverkan mellan näringsliv och lärosäten.   
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2. Uppdraget 

 

Denna rapport ingår som en del i ett större forskningsprogram, Kompetens för tillväxt, där syftet är 

att bidra till att stärka näringslivets kompetensförsörjning och förbättra kopplingen mellan utbildning 

på avancerad nivå och näringslivets behov. Ett av målen är att: 

 Tillvarata och systematisera resultat och effekter av KK-stiftelsens program för Företags-

forskarskolor, Industridoktorander och Expertkompetens, liksom liknande satsningar av 

andra aktörer. 

Vårt uppdrag för denna rapport har varit att sammanställa och analysera resultat av dessa program, 

och att ge en översikt om kunskapsläget av andra aktuella och relevanta studier rörande samverkan 

mellan högskola och näringsliv. Uppdraget har av KKS preciserats till följande uppgifter: 

1. Utifrån slutrapporter av delprogram/projekt inom programmen Företagsforskarskolor, 

Expertkompetens och Profiler sammanställs, baserat på tillgängligt material, konkreta 

resultat i form av utvecklade kurser, genomförda utbildningar/kurser, antal anställda som 

genomfört utbildningar inom expertkompetens, genomförda forskarutbildningar, antal 

medverkande studenter, företag och omfattning på företags deltagande i 

forskningsprofilerna. 

2. Fullföljande av påbörjade studier rörande examensarbetare i företag inom KK-stiftelsens 

program vid Högskolan i Halmstad respektive Mälardalens högskola. 

3. Erhållna resultat från 1 och 2 analyseras och sammanställs utifrån perspektivet företagens 

kompetensförsörjning. 

Undersökning baseras således i huvudsak på den information som KK-stiftelsen själv insamlat, valt ut 

och i olika omgångar gjort tillgänglig. Det gäller även de tidigare utvärderingar av KK-stiftelsens 

verksamhet som vi har fått tillgång till. För närmare information om vilka underlag och data som KK-

stiftelsen, genom Olle Vogel, har haft önskemål om att få inkluderade i rapporten hänvisar vi till 

bilaga 1. Det bör understrykas att övriga författare helt står för innehåll, analys och slutsatser i 

samtliga kapitel utom det nästkommande. 
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3. Vad är KK-stiftelsen? av Olle Vogel 

 

KK-stiftelsens uppdrag är att finansiera och stödja forskning och kompetensutveckling vid landets nya 

lärosäten när den sker i samverkan med näringslivet. Målet med verksamheten är att stärka det 

svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga.  På många sätt handlar KK-stiftelsens arbete om 

att möjliggöra gemensam kunskapsutveckling mellan högskola och näringsliv.  

 

Tillblivelse och uppdrag  

KK-stiftelsen; är en av flera stiftelser som skapades under det borgerliga regeringsstyret våren 1994 

med Carl Bildt som statsminister. Syftet var att stödja strategisk kunskapsutveckling och de nya 

stiftelserna tog över det kapital som byggts upp inom de då nyligen avvecklade löntagarfonderna. 

Flertalet av de nya stiftelserna var främst inriktade på forskning såsom Stiftelsen för strategisk 

forskning (SSF) och Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). KK-stiftelsen fick ett bredare 

uppdrag enligt de tre ändamålen i dess stadgar: 

a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan 

universitet, högskolor och forskningsinstitut.  

b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor inom särskilda profilområden. 

c. Främjande av informationsteknologi. 

I stadgarna anges även ramar för vilken verksamhet som får stödjas inom de olika ändamålen samt 

att verksamheten, inom ramarna, ska byggas upp successivt på grundval av KK-stiftelsens egna, 

självständiga bedömningar.  

Verksamheten inom ändamål a) avser främst finansiering av utbildning på doktors-, licentiat- och 

magisternivå som kan ske i samverkan med företag. Inom detta ändamål kan även stöd till 

industriforskningsinstitut ges, särskilt för omstrukturering av instituten. Här anges också att KK-

stiftelsen ska hålla sig underrättad om arbetet i regeringens tillsatta organisationskommitté rörande 

industriforskningssystemet. För verksamheten under ändamål b) gäller att näringslivet ska 

delfinansiera med en del som minst motsvarar stödet från KK-stiftelsen. När det kommer till ändamål 

c) anges att KK-stiftelsen ska hålla sig noga underrättad om den verksamhet som bedrivs inom 

regeringens kommission för informationsteknologi, men i övrigt anges inte några begränsningar.  
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Utöver ramar för ändamålens verksamheter anges i stadgarna hur kapitalet ska fördelas mellan 

ändamålen/verksamheterna samt vilka begränsningar som finns i hur kapitalet får förbrukas. 

Stiftelsekapitalet vid bildandet av KK-stiftelsen var 3,6 mdkr. För ändamål a) gäller att 25 procent av 

kapitalet avsätts för utbildning på doktors-, licentiat- och magisternivå medan 10 procent får 

användas i samband med omstrukturering av forskningsinstituten. Dessutom anges att kapitalet för 

stöd av utbildning inte får förbrukas på kortare tid än tio år. För forskningsstödet inom ändamål b) 

avsätts 35 procent av kapitalet. I detta fall får endast avkastningen av kapitalet användas. För 

ändamålet c) avsätts 30 procent av kapitalet, som inte får förbrukas på kortare tid än fem år.  

I stadgarna finns också en särskild skrivning rörande små och medelstora företag. För denna 

målgrupp anges att KK-stiftelsen bör kunna stödja dels information, dels kompetens- och 

tekniköverföring till sådana företag. 

De olika ändamålen samt ramarna avseende verksamheter och medelsanvändning i stadgarna kan 

relateras till den kunskaps- och näringspolitiska syn som den borgerliga fyrklöverregeringen hade 

samt det ansträngda ekonomiska läge som då rådde. I Forskningspropositionen (1992/93:170) 

"Forskning för kunskap och framsteg" lyfts exempelvis behovet av koncentrerade 

forskningssatsningar inom strategiska områden samt ett förstärkt samspel mellan lärosäten, 

näringslivet och samhället. Kravet på att endast avkastningen får användas när det gäller ändamål b, 

finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor, gav möjlighet till en uthållig 

finansiering av högskolornas forskning. Denna avgränsning liksom riktlinjerna att KK-stiftelsen skulle 

följa arbetet och förslagen inom regeringens kommission för IT-frågor respektive 

organisationskommitté för industriforskningsinstituten, gav möjlighet till stöd för identifierade 

utvecklingsbehov utan att belasta statskassan. 

 

Verksamhetens uppbyggnad och utveckling 

Nedan kommenteras uppbyggnad och utvecklingen av KK-stiftelsens verksamhet. Först behandlas 

övergripande frågor om bl.a. verksamheternas varaktighet och arbetssätt. Därefter presenteras 

verksamheterna inom respektive ändamål. Ändamål a har kompetensutveckling i företag som en 

direkt konsekvens och har därför störst relevans för frågan om näringslivets kompetensförsörjning. 

Eftersom forskning i samverkan mellan högskola och företag också leder till omfattande 

kompetensutveckling är även ändamål b i hög grad relevant för den aktuella studien. 

Verksamheterna inom dessa ändamål behandlas därför mer utförligt än de inom ändamål c.  
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Med undantag för ändamålet b, där endast avkastningen fick användas, var regeringens föreställning 

att KK-stiftelsen skulle komma att verka under en begränsad tid. Bedömningen var att stiftelsens 

tillgångar skulle användas för en tidsbegränsad injektion för stöd till de stora utvecklingsbehov som 

fanns, inte minst för att ta till vara de möjligheter som IT erbjöd. Genom den kraftiga börsuppgången 

under åren efter KK-stiftelsens bildande och en framgångsrik förvaltning av stiftelsekapitalet kunde 

det initiala kapitalet mångfaldigas flera gånger. Detta innebar att det åtagande, rent pekuniärt, som 

fanns från början avseende satsningar inom de olika ändamålen hade uppfyllts med råge efter ca 10 

år. Detta faktum och begränsningar i mottagarkapacitet hos intressenterna har medfört en förändrad 

syn på KK-stiftelsens fortlevnad.  Styrelsen har sedan början av 2000-talet uttalat en målsättning när 

det gäller finansieringsnivå som innebär att stiftelsen blir en långsiktig finansiär även för ändamål a 

och c. För närvarande är den planerade finansieringsnivån ca 400 miljoner årligen. I augusti 2013 är 

tillgångarna ca 7,5 miljarder. Totalt uppgår de utbetalade medlen till ca 8,3 miljarder från KK-

stiftelsens tillblivelse. 

KK-stiftelsens styrelse hade från början ett starkt akademiskt inslag och den första verkställande 

direktören var professor och huvudsekreterare för ett forskningsråd. Detta satte sin prägel på 

verksamheten och bidrog till att denna huvudsakligen byggdes upp genom program med utlysningar 

om bidrag samt granskning och prioritering av ansökningar med hjälp av externa beredningsgrupper 

och expertutlåtanden (peer-review). Också fortsättningsvis har arbetssättet inom KK-stiftelsen 

huvudsakligen liknat arbetssättet för ett forskningsråd, även om den akademiska representationen i 

styrelsen har varit lägre än från början.  

Under det första decenniet efter millenniumskiftet kompletterades detta arbetssätt med mer 

omfattande utvecklingsarbeten för att bygga upp kunskap inom nya områden, såsom 

upplevelseindustri och samhällsentreprenörskap. Från ca 2010 bygger KK-stiftelsens arbetssätt åter 

genomgående på utlysningar av program och granskning av ansökningar med hjälp av bedömningar 

från externa experter. Med denna inriktning har stiftelsens interna utvecklingsarbete fokuserats till 

nyutveckling och vidareutveckling av stödformer för att fånga de olika behov som finns när det gäller 

forskning och kompetensutveckling i samverkan/samproduktion mellan högskola och företag. 

Utvecklade stödformer har inte några avgränsningar när det gäller sakområden, med undantag för 

satsningar inom ändamål c. 

Ett nytt program som skiljer sig från övriga är ”KK-miljöer”. Det riktas mot lärosätenas ledningar och 

rör såväl forskning som kompetensutveckling inom relativt breda profilområden, som lärosätena 

själva lyfter fram. Här gäller det för lärosätena att visa att de i egen regi och med hög kvalitet kan 

utveckla verksamheten inom sakområdet.  När detta villkor uppfyllts kan lärosätena få stöd att bygga 
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upp sin verksamhet med de stödformer som stiftelsen erbjuder vid sidan om ordinarie utlysningar 

och genom en begränsad kvalitetsgranskning från KK-stiftelsen.  

KK-stiftelsens stadgar skapades genom regeringsbeslut 1994. De har ändrats vid fyra tillfällen som 

resultat av dels en förändrad syn hos instiftarna/regeringen avseende utseendet av ledamöter och 

ordföranden, dels på grund av omvärldsförändringar såsom att högskolor omvandlats till universitet 

och att en namngiven organisation i stadgarna ombildats och bytt namn, enligt nedan: 

 1994 stiftelsen och stadgar skapas. Enligt stadgarna ska styrelsen själv utse nya ledamöter vid 

förnyelse av styrelsen med undantag för en ledamot som utses av regeringen 

 1997 förändras stadgarna så att det är regeringen som utser ledamöter och ordförande 

 1999 förändras stadgarna så att högskolor inom målgruppen, som omvandlats till universitet 

fortfarande kan vara mottagare av stöd  

 2010 förändras stadgarna så att regeringen tillsammans med vetenskapliga akademier, 

statliga verk, universitet och högskolor samt KK-stiftelsens styrelse utser ledamöterna 

tillsammans 

 2011 förändras stadgarna så att organisationen Industriförbundet ersätts med Svenskt 

Näringsliv 

KK-stiftelsens stadgar gör det möjligt för styrelsen att fatta egna policybeslut, som gör att de ramar 

som anges i stadgarna kan begränsas ytterligare. Denna möjlighet har används för att avgränsa alla 

satsningar – oavsett ändamål – till de nya lärosätena (och för vissa program även 

industriforskningsinstituten). En bidragande faktor till detta beslut var ett konstaterande att 

resultatet av de särskilda statliga satsningarna på strategiska forskningsområden som lanserades i 

forsknings- och innovationspropositionen 2008 nästan helt tillföll de gamla universiteten. 

 

Verksamheten inom ändamål a – Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan 
å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och 
forskningsinstitut 

Inom ändamål a startades först satsningar på forskarutbildning genom programmet 

företagsforskarskolor. De enskilda forskarskolorna byggdes upp kring ett vetenskapligt tema med 

doktorander som normalt var anställda på företag. I en del forskarskolor ingick även anställda på 

forskningsinstitut. Den akademiska forskningsmiljön kunde vara ett eller flera lärosäten i samverkan. 

Den första utlysningen gjordes 1995/96 och resulterade i fem beviljade forskarskolor. En forskarskola 
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består typiskt av 10–15 doktorander, pågår i ca 6 år och får ett finansiellt stöd från KK-stiftelsen om 

typiskt 18–27 miljoner. Några av forskarskolorna som beviljades under 1990-talet var särskilt 

omfattande och erhöll stöd runt 40 miljoner. Totalt sett har 27 forskarskolor beviljats, vilka 

sammantaget har erhållit ett stöd om ca 530 miljoner. I forskarskolorna har stiftelsen krav på 

medfinansiering från företagen som minst matchar stiftelsens stöd utan att det finns sådana krav i 

stadgarna. Stödformen var ny i Sverige men byggde på erfarenheter från Teknikvetenskapliga 

forskningsrådets stödform Industridoktorander respektive dess förslag om forskarskolor. 

Under några år på 2000-talet beviljades också stöd till enskilda forskarstuderande, som var anställda 

vid små och medelstora företag (SMF) eller industriforskningsinstitut. Dessa program krävde relativt 

sett stora insatser från kansliet och förde med sig många problem, särskilt när det gällde doktorander 

vid SMF.  Flera av företagen gick i konkurs under studietiden och många gånger behövdes 

doktoranden i företagets ordinarie verksamhet, vilket ledde till avsevärt förlängda utbildningstider. 

Dessa program har därför avslutats.  

Generellt sett har stödformen forskarskolor uppskattats av stora företag. För SMF utan påtaglig 

akademisk erfarenhet fungerar stödformen sämre. För sådana företag kan steget till akademisk 

forskning upplevas som alltför stort och ett mångårigt stöd till forskarutbildning för en medarbetare 

vara alltför krävande. Dessa erfarenheter bidrog till utvecklingen av programmet ”Expertkompetens 

– skräddarsydd utbildning för Sveriges företag” (Expertkompetens), som startades 1998.    

De övergripande målen för Expertkompetens var att programmet ska bidra till: 

 Kompetensutveckling och tillväxt, främst bland små och medelstora företag i hela landet 

 Utveckling av nya nätverk för kompetensutveckling och kompetensöverföring mellan företag, 

högskolor och industriforskningsinstitut 

För programmet formulerades också en rad riktlinjer för de enskilda satsningarna/projekten. För 

dessa gällde bl.a. att adresserade kompetensområden skulle vara avgränsade mot enskilda 

företagsmålgrupper (t.ex. branscher), kursernas innehåll och form skulle utformas efter företagens 

behov och förutsättningar samt att kompetensutvecklingen skulle stärka samverkan mellan SMF, 

universitet, högskolor och forskningsinstitut.  

Expertkompetensprogrammet vilade på tre ben: 

 Identifiering av kompetensområden: utifrån förstudier baserade på urvalskriterier såsom 

tillväxtpotential, nationell betydelse och antal berörda SMF identifierade KK-stiftelsen de 

områden man ville satsa på 



17 
 

 Utformning av delprogram/projekt: Kompetensområdet utlystes till alla universitet, 

högskolor och forskningsinstitut. Genom ett interaktivt ansökningsförfarande och 

urvalsprocess formades ett konsortium – bestående av typiskt fem universitet, högskolor och 

forskningsinstitut – och en programplan  

 Kompetensutveckling: Konsortierna fick sedan uppgiften att utveckla metoder för 

kompetensutveckling – och genomföra utbildningar – som erbjöd skräddarsydda utbildningar 

utifrån företagens behov och förutsättningar 

Inom Expertkompetens initierades sju satsningar: 

 Tekniq – Intelligenta produkter (inbyggda system) 

 Kraft – Strategisk affärsutveckling  

 Meny – Livsmedel och bioteknik 

 Minst – Mikro- och nanosystemteknik 

 Prodesign – Industriell produktframtagning 

 Produktionslyftet – Effektiv produktion/Lean 

 Upplevelseindustrin 

De olika satsningarna var nationella, pågick i ca sex år med en finansiering om typiskt 60 miljoner, det 

vill säga ca 420 miljoner sammantaget. 

Av områdena ovan skiljer sig Upplevelseindustrin när det gäller uppbyggnad av verksamheten. 

Eftersom kunskapen inom högskolan var begränsad för denna del av näringslivet kom KK-stiftelsen 

att vara aktiv även när det gällde koordinering och drivande av verksamheten.  

Med avstamp i programmet Expertkompetens, särskilt Upplevelseindustrin, ökade det interna 

utvecklingsarbetet avseende sakområden. Detta ledde till fler anställda. Ett par exempel på områden 

som identifierades och utreddes var äldrevård och samhällsentreprenörskap. Det senare blev också 

föremål för en särskild satsning som drevs av KK-stiftelsen. En central del av satsningen var att 

finansiera fallstudier/forskningsprojekt för att utveckla kunskap om samhällsentreprenörskap. Vidare 

gavs stöd till högskolor för utveckling av kurser eller kursmoment baserade på den framtagna 

kunskapen om samhällsentreprenörskap.  

Från ca år 2010 är verksamheten helt inriktad på utlysningar av program, granskningsarbete genom 

externa experter samt utveckling av stödformerna. Detta har bl.a. lett till ett förnyat program 

avseende skräddarsydda utbildningar för anställda i näringslivet, nämligen Expertkompetens för 

innovation. Denna satsning består av två steg. I steg 1 ska sökande högskola utreda och planera en 
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utbildningsverksamhet genom att analysera och beskriva utbildningsområden utifrån bl.a. 

kompetensbehov, tillväxtpotential och nationell betydelse hos adresserad bransch/motsvarande. I 

steg 2 utvecklas och genomförs utbildningarna. Hittills har fem projekt beviljats, vilka befinner sig i en 

uppbyggnadsfas. Vidare har det utvecklats stödformer för adjungering av näringslivspersoner till 

högskolan för utbildning och utveckling av nya utbildningsprogram på avancerad nivå.  

 

Verksamheten inom ändamål b – Finansiering av forskning vid mindre och 
medelstora högskolor inom särskilda profilområden  

Verksamheten inom ändamål b har hela tiden utformats i stor likhet med hur verksamhet stöds inom 

forskningsråd. Från början, och fortsatt med årliga utlysningar, har det funnits möjlighet att ansöka 

om relativt begränsade forskningsprojekt. Sökande ska vara forskare på ett nytt lärosäte och 

medsökande ska vara minst två företag. Ett krav är att företagen tillsammans ska matcha det stöd 

som söks från KK-stiftelsen. Företagens stöd kan och bör till stor del bestå utav eget arbete. Beviljade 

projekt har typiskt haft en varaktighet på två eller tre år och ett stöd om 1 miljon kronor per år från 

KK-stiftelsen. (De första åren beviljades också planeringsanslag i viss utsträckning). Eftersom 

utlysningen inte har några begränsningar vad gäller sakområden har bedömningsarbetet baserats på 

granskning genom utlåtanden från internationella experter (peer-rewiev) och en 

beredningsgrupp/bedömargrupp. Denna har utifrån expertutlåtandena och bedömningar av bl.a. 

samverkansfrågor prioriterat ansökningarna samt gett rekommendationer om stöd till KK-stiftelsens 

VD. Från 1994 till 2012 har totalt sett beviljats över 400 projekt omfattande ca 850 miljoner kronor. 

För att ge stöd till utveckling av hela forskningsmiljöer kompletterades projektstödet ovan med 

möjligheten att söka mer omfattande stöd i en ny programform avseende forskningsprofiler 1996. 

Sökanden skulle då vara forskningsledare för en större och mer etablerad forskningsmiljö vid nya 

lärosäten. Projekttiden är sex år med ett maximalt stöd från KK-stiftelsen om 36 miljoner kronor. 

Även här ska företagens insatser matcha stödet från KK-stiftelsen och till en betydande del utgöras 

av egna arbetsinsatser. För bedömningsarbetet kompletteras beredningsgruppen med en grupp 

internationella experter som även gör platsbesök. Detta förfarande kräver att sökanden först ska 

inkomma med intresseanmälningar så att en lämplig grupp av internationella experter kan formas 

inför ansökningsomgången. Forskningsprofiler utlystes första gången 1996 och resulterade i att två 

ansökningar beviljades. Några av de avslagna ansökningarna fick en ny möjlighet att ansöka året 

efter, vilket resulterade i ytterligare en beviljad profil.  
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Det begränsade utfallet av profilstöd väckte en diskussion om ett särskilt stöd för att bidra till 

uppbyggnaden av stora och starka forskningsmiljöer vid nya lärosäten. Denna diskussion landade i 

den så kallade plattformssatsningen 1997. Genom denna fick flertalet lärosäten 10 miljoner för att 

bygga forskningsmiljöer inom de områden man ansåg sig ha goda förutsättningar att åstadkomma 

detta. Några av de större lärosätena fick 15 miljoner. Medel inom plattformssatsning beviljades utan 

extern granskning genom peer-review varför stödet kunde liknas vid fakultetsmedel. Trots att 

plattformsstödet var tänkt att ges vid endast ett tillfälle gjordes ytterligare en plattformssatsning 

1999. Denna gång kom initiativet från regeringen som behövde hjälp för uppbyggnad av forskningen 

vid de nya universiteten i Karlstad, Örebro och Växjö. Detta bidrog till en andra plattformssatsning, 

vilken alltså inte bara omfattade de nya universiteten utan återigen även högskolorna. De två 

plattformssatsningarna innebar sammantaget ett stöd om drygt 400 miljoner.  

Under tiden med plattformssatsningarna gjordes inga nya utlysningar avseende forskningsprofiler. 

Nya sådana gjordes först 2000 och 2003. Sammantaget resulterade de olika utlysningarna i tio 

beviljade forskningsprofiler. Därefter upphörde utlysningar under en period med bl.a. 

policydiskussioner om stödformen skulle omformas till ett än mer strategiskt instrument. Denna 

diskussion landade dels i ett nytt instrument, KK-miljöer, som riktas till lärosätenas ledningar för 

utveckling av olika profilområden inom lärosätena (se ovan), dels i ett återtagande av 

programformen forskningsprofiler med förnyade utlysningar från 2010. Dessa har resulterat i 

ytterligare sju beviljade projekt samt att tre äldre projekt beviljats förlängning, vilka benämns profil 

+.  Sammantaget gäller att från 1994 till 2012 har totalt sett beviljats 18 projekt (varav tre fått 

förlängningsanslag, profil +) motsvarande ca 670 miljoner. 

Utifrån uppföljning och genomförda utvärderingar av forskningsprofiler kan konstateras att viktiga 

resultat av profilsatsningarna är ett stort antal forskarutbildade personer och att de medverkande 

företagen erhållit betydelsefull kompetensutveckling. Detta gör programmet särskilt intressant för 

frågor rörande näringslivets kompetensförsörjning.  

Programmen för forskningsprojekt och forskningsprofiler har varit och är ryggraden för den 

verksamhet som stöds inom ändamål b. De två stödformerna har likheter med allmänt 

förekommande stödformer för forskningsprojekt respektive Kompetenscentra/Centre of Excellence.  

Under senare år har en del kompletterande program skapats för att stödja unga forskare, adjungera 

näringslivspersoner för forskning och rekrytera forskningsledare. Rent ekonomiskt lär de få en 

relativt begränsad omfattning, men för förnyelse av forskningen och forskningsmiljöer respektive 

möjligheten att bygga starka forskningsmiljöer kan de förväntas föra med sig betydande effekter. 
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Verksamheten inom ändamål c – Främjande av informationsteknologi 

Verksamheten inom ändamål c fokuserades mot skolan och IT som pedagogiskt hjälpmedel och stöd 

för lärande. Denna inriktning lyftes fram av Carl Bildt och IT-kommissionen. Utlysningarna inom detta 

område riktades i stor utsträckning till Sveriges kommuner.  En ambition var att kunna ge stöd till ett 

stort skolutvecklingsprojekt i varje län, för att åstadkomma en god spridning av IT-användningen 

inom skolan i Sverige. Dessa så kallade fyrtornsprojekt tog en stor andel av reserverat kapital för 

ändamålet. Omfattande stöd har också gått till forskning om IT och lärande vid lärosäten samt stöd 

till utveckling av undervisningen inom lärarhögskolorna avseende IT och lärande. Vid sidan om IT och 

lärande har också ett betydande stöd gått till utveckling av IT-baserat stöd inom hälso- och sjukvård.  

Eftersom verksamheten tidigt blev omfattande förbrukades mycket av reserverat kapital för 

ändamålet. Detta förde med sig att det inte fanns så mycket kapital kvar för att ta tillvara den 

kraftiga tillväxt som präglade börsen under andra halvan av 1990-talet. Sammantaget har detta 

resulterat i att kapitalet för ändamål c efter 15 år är relativt litet. De medel som finns kvar har till stor 

del reserverats för program rörande forskningsbaserad utveckling av IT-användning i form av 

distribuerade forskningsmiljöer. Programmets utlysningar riktar sig mot nya lärosäten och 

forskningsinstitut med krav på samverkan mellan flera högskolor/institut för att kunna komma i fråga 

om stöd. Inom utbildningsområdet har det påbörjats ett program för att stödja IT inom högre 

utbildning. En viktig del i detta program är att skapa bättre möjligheter för högskola och företag att 

samverka inom utbildning. Inom ändamål c har totalt ca 1 830 miljoner kronor betalats ut. 
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4. Kunskapsläget rörande samverkan  

 

Som framgått i föregående kapitel är KK-stiftelsens huvuduppgift att stödja kunskaps- och 

kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan nya universitet och högskolor. I 

kommande kapitel kommer resultat för programmen för företagsforskarskolor, forskningsprofiler 

och expertkompetens att sammanställas och analyseras. Först ska vi dock ge en översikt om 

kunskapsläget av andra aktuella och relevanta studier rörande samverkan mellan lärosäten och 

näringsliv.  

Samverkan – en utmaning 

KK-stiftelsen anser att samverkan kan spela en aktiv roll inom kompetensförsörjningen. I en aktuell 

rapport kring effekterna av KKS företagsforskarskolor 2014 lyfts bl.a. fram att: 

Genom samverkan kan forskning och utbildning bättre möta samhällets behov. Inte minst 
matchningsproblematiken är ett sådant behov där samverkan kan ge studenter den 
kompetens som företagen efterfrågar (KKS 2014, s. 7). 

Men vad menas då med samverkan? Begreppet är omdiskuterat och långt ifrån glasklart. Enligt 

nationalencyklopedins svenska ordbok är samverkan ett "gemensamt handlande för visst syfte" 

(ne.se). Vidare kan samverkan ses i relation till följande begrepp:  

 Samarbete – arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte 

 Samproduktion – (resultat av) gemensam produktion 

 Samråd – överläggning för att enas om gemensamt handlande ofta i formellare sammanhang 

 Samspel – gemensamt handlande med deltagande av inbördes olika parter1 

När det gäller ”samverkan” mellan universitet och högskolor respektive företag och näringsliv är 

begreppet mer oklart. I högskolelagen står endast följande: "I högskolornas uppgift ska det ingå att 

samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta" (1 kap. 2§, 1992:1434). Det finns 

således ingen tydlig och officiell definition eller beskrivning av vad som menas med samverkan, eller 

vilka aktiviteter den innefattar. Noterbart är även att perspektivet i huvudsak tycks vara enkelriktat: 

det är högskolorna som ska informera om sin verksamhet, snarare än att lyssna till företagens 

synpunkter. 

                                                           
1 Definitionerna är hämtade från nationalencyklopedins svenska ordbok 2013-10-18.  
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Klart är dock att gemensamt handlade för visst syfte rimligen kan betyda många olika saker i detta 

sammanhang. Detta är onekligen en utmaning om man ska utvärdera resultat och effekter av olika 

satsningar. I det följande kommer vi därför att gå igenom en rad olika tolkningar och studier av 

samverkan.  

Även KK-stiftelsen själv är förstås medvetna om problemet och konstaterar i en rapport, KKS & 

Ramböll (2008a), bl.a. att:  

[... det finns] ingen allmänt vedertagen definition av vad samverkan är, hur den kan mätas, vad 
den ska leda till eller vilka aktiviteter som kan räknas som samverkansaktiviteter. I förhållande 
till de medverkande små och medelstora företagen har samverkan inom 
expertkompetensprogrammet främst skett mellan företag och och/eller lärosäten. Alla 
aktiviteter som har skett inom dessa konstellationer inom ramen för eller som en följd av 
expertkompetensprogrammet ses i denna studie som samverkansaktiviteter. För företagen kan 
detta alltså gälla aktiviteter som t.ex. möte där programmets erbjudande presenteras, 
deltagande i någon form av kompetensutveckling, fortsatt kontakt eller nya samarbeten med 
lärosäte eller industriforskningsinstitut efter deltagande i programmet (s. 10).  

Detta är onekligen en mycket vid tolkning av samverkansbegreppet. Redan inledningsvis kan också 

konstateras att samverkan mellan utbildning, forskning, företag och näringsliv inte är lätt eftersom 

de inblandade aktörerna ofta har olikartade motiv, drivkrafter, mål och verklighetsuppfattningar. 

Resurser i sig räcker inte. Universiteten och högskolorna är, mycket förenklat uttryckt, intresserade 

av verksamhet i vetenskapligt syfte, medan företagen är intresserad av produktion i kommersiellt 

syfte. Måttet på framgång i det förstnämnda fallet är publikationer i högt rankade tidskrifter och det 

sistnämnda fallet god lönsamhet och långsiktig överlevnad – kunskapsgenerering i motsats till 

vinstmaximering. 

Kunskap, speciellt s.k. tyst kunskap (tacit knowledge), är heller inte alltid överförbar på annat sätt än 

genom direkt interaktion där man träffas och arbetar tillsammans för att utveckla kunskapen 

gemensamt (Salter & Martin 2002). Mycket av litteraturen på detta område betonar därför de 

direkta förbindelserna mellan lärosäte och näringsliv. Här menar man att innovationer till sin natur är 

processer av interaktivt lärande. Det medför att länkar mellan organisationer eller aktörer med olika 

kompetenser och resurser är än viktigare (Etzkowitz et al 2000, Edqvist 2005, Bengtsson 2013). Att 

åstadkomma samarbete och gemensamma projekt där idéer, kunskap och kompetens kan utvecklas 

och överföras blir då en utmaning. 

Svårigheten att åstadkomma verklig samverkan skapar ett dilemma vilket vi återkommer till. 

Samverkan är enklare att åstadkomma med aktörer där samverkan redan finns, exempelvis större 

företag med existerande forsknings- och utvecklingsavdelningar, än med mindre aktörer som saknar 

just kunskap och kompetens kring utveckling och forskning. Satsningar på mer samverkan i det förra 
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fallet tillför måhända inte särskilt mycket nytt, medan det i det senare fallet har svårt att komma till 

stånd.   

Svensk samverkan i ett internationellt perspektiv 

Om vi väljer att se Sverige i ett internationellt perspektiv: Hur klarar sig då Sverige i förhållande till 

omgivande länder vad gäller samverkan mellan lärosäten och näringsliv?  

Välkänt är att Sverige tillhör de länder i världen som satsar störst andel av BNP på forskning och 

utveckling. En stor andel utgörs just av näringslivets utvecklingsarbete. Under 1980- och 90-talen 

ökade dessa satsningar, såväl inom produktframtagning som i förbättring av processer och system 

(Schön 2000, Vinnova 2010:05). Fler akademiker, såväl högskoleutbildade som forskarutbildade, 

anställdes inom industrin, vilket gjorde att utbytet mellan näringsliv och akademi blev en viktigare 

fråga (Vinnova 2009).  

Under 2000-talet stagnerade emellertid FoU-satsningarna inom näringslivet och sjönk något som 

andel av BNP. Även om satsningarna är stora i relation till flertalet jämförbara länder har det 

försprång som Sverige tidigare haft minskat (Stenberg 2011). 

Uppgifterna om exakt hur stor del av den totala mängden FoU som företagen står för varierar. Enligt 

Teknikföretagen (2011) är andelen 75 procent medan Vinnova (2010:05 s. 30–32), anger en 

näringslivsfinansiering på 90 procent.  

Sverige tillhör även de länder där staten lägger mest resurser på FoU. Under de senaste 30 åren har 

omkring en procent av BNP gått till det ändamålet. En stor och växande andel av statens FoU-

satsningar går till forskning vid universitet och högskolor. Samtidigt minskar statens andel av den 

totala FoU-finansieringen till företagssektorn. Andelen statlig FoU-finansiering som tillfaller 

företagssektorn har mellan 1981 och 2009 minskat från 20 till 15 procent (Nilsson & Håkansson 

2012). Likaså faller andelen behovsmotiverad forskning i den statliga forskningsfinansieringen. Sörlin 

(2004) visar att den behovsmotiverade forskningen gått tillbaka avsevärt som andel av statens FoU-

stöd, medan den inomvetenskapligt motiverade forskningen, det vill säga universitetens 

grundforskning, vuxit kraftigt under perioden 1977–2002.  

Viktigt är även, med början under 1980-talet, att allt fler av de teknikintensiva storföretagen har 

övergått i utländsk ägo. Numer bedrivs nästan 40 procent av de privata företagens FoU-verksamhet i 

företag med huvudkontor utanför Sverige. Även om datamaterialet inte är helt tillfredställande finns 

ändå en hel del som talar för att flera av de utlandsägda stora industrikoncernerna väljer att satsa 
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mindre FoU i Sverige sedan sekelskiftet. Stenberg (2011) drar slutsatsen att vi, mot bakgrund av det 

senaste decenniets utveckling, inte kan ta något för givet när det gäller de globala koncernernas FoU-

verksamhet i Sverige. 

Vad betyder då allt detta i termer av samverkan? En viktig studie kring samverkan mellan högskolor 

och företag i bred mening har gjorts av det danska Utbildningsdepartementet (Ministeriet for 

Videnskab, Teknologi og Utvikling). Syftet var att göra det möjligt för Danmark att mäta sig med de 

bästa länderna i världen när det gällde samverkan mellan lärosäten och företag. Målet var att få fart 

på den ekonomiska tillväxten genom reformer som skulle stärka samverkan på olika områden.  

Därför genomfördes åren 2002–2003 ett benchmarkingprojekt där man också utarbetade ett index 

(samspilsindeks) bestående av fem underindex för att fånga samverkan mellan näringsliv och 

utbildnings- samt forskningsinstitutioner. Samverkansindexet hade sammanlagt 16 komponenter 

eftersom varje underindex hade flera indikatorer (FORA 2003). Data hämtades från institutioner som 

World Economic Forum, OECD, EU och andra; i vissa fall kvantitativa data från officiell statistik och i 

andra fall surveyundersökningar baserade på intervjuer. I de fall surveyundersökningar låg till grund 

för en indikator var det i hög grad så att det fanns ett starkt samband med andra mer mätbara 

indikatorer. Exempelvis hade den privata sektorns satsningar på forskning en stark korrelation med 

näringslivets uppfattningar i frågan.  Figur 4.1 illustrerar dess uppbyggnad (Videnskapsministeriet 

2003). 

Figur 4.1. Samverkansindex och underindex  
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Källa: Videnskapsministeriet 2003 
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Sverige klarade sig mycket väl i denna undersökning.  I flertalet underindex uppnåddes 

topplaceringar. Högst resultat, 2 av 21, fick Sverige när det gällde kvalitet och relevans i forskningen 

och samverkan om FOU. I det sistnämnda fallet kan placeringen eventuellt förklaras av att vi, liksom 

Holland och Finland, har många storföretag och dessutom inom högteknologiska områden. Likaledes 

hög placering fick Sverige när det gäller mänskliga resurser, 5 av 21, vilket kan vara en effekt av en 

kraftig strukturomvandling och många arbetstagare i teknikintensiva branscher. De områden där 

Sverige klarade sig sämst var kommersialiseringen av forskning samt spridning av teknik där vi inte 

nådde någon topposition. Det är också värt att notera att egentligen inget i detta samverkansindex, 

eller de underindex det är uppbyggt av, har med offentligt stöd till samverkan att göra; det centrala 

för det danska vetenskapsministeriet var näringslivets värderingar av forskningssystemet och deras 

egna satsningar. 

Vad säger då denna typ av rankningar? Går det att belägga att det har någon betydelse för tillväxten i 

ett land eller en region ifall man har stark samverkan i denna breda mening mellan universitet och 

näringsliv? Även om man ska tolka resultaten försiktigt finns också visst stöd för att det finns ett 

kausalt samband mellan samverkan och innovationer, men också ekonomisk tillväxt på nationell nivå. 

I diagram 4.2 illustreras hur OECD-länderna placerar sig när man jämför den procentuella BNP-

tillväxten 1995–2000 med ett samverkansindex (Videnskabsministeriet 2003). Här har dock inga 

kontroller för andra relevanta variabler som påverkar tillväxten gjorts. 

Diagram 4.2. Samverkan och ekonomisk tillväxt i procent 1995–2000 

 

Källa: Videnskabsministeriet 2003 
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Ett annat mått på effekter av samverkan är ett lands innovationsförmåga. I en intressant studie 

definieras denna som a) innovationsaktiviteten, alltså hur många nya innovationer som utvecklats; b) 

hur omfattande teknikspridning som ägt rum och c) antalet patent, med samverkan, här kallat 

”innovationsramverket”, grupperades i fyra delar: forskningen – samverkan mellan lärosäten och det 

privata näringslivet – finansiering av innovationerna – marknadsförhållanden.  

För den stora majoriteten länder visade det sig att ett sådant samband finns. Innovationsförmågan 

mätt som innovationsaktiviteterna, alltså antalet produkt- eller processinnovationer och spridningen 

ut i ekonomin var starkt korrelerad med innovationsramverket. En hög rankning på den ena 

parametern samvarierade med hög rankning också på den andra (FORA 2004). 

Diagram 4.3. Länk mellan innovationsförmåga och innovationsramverket  

 

Källa: FORA 2004 
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Företagen i samverkansprocessen 

Sverige ser alltså ut att klara sig väl på flertalet områden som har med samverkan att göra. Stora 

resurser satsas på detta område och dessutom har vi har sett att universitet och högskolor är ålagda 

att ”samverka” med det omgivande samhället så att deras forskningsresultat kommer till nytta. 

Frågan är dock hur mycket gemensamt handlande det faktiskt innebär. För att besvara detta behöver 

vi veta mer om företagens motiv och bevekelsegrunder. Av intresse är även vilka företag det är som 

samverkar. 

Den främsta svenska undersökningen på området gjordes av Broström (2011). Urvalet var intervjuer 

från 50 företag som samarbetade med Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska Högskolan 

(KTH). Sammanlagt fyra olika motiv lyftes fram: 

 För att utveckla nya produkter eller produktionsprocesser. Detta får anses som det mest 

konkreta motivet men också det viktigaste ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv. 

 Det ger tillgång till akademiska nätverk. Företagen uppskattar att forskarna kan hjälpa dem 

att hitta annan expertis på olika områden.  

 Styrningen av humankapital. Genom att samarbeta med och ge tillgång till universitet får 

företaget gott renommé på skolan bland personal och studenter vilket underlättar 

rekryteringar. De kan också påverka lärosätets agenda så att relevant kompetens behålls och 

förstärks där. 

 Det ger direkta affärsmöjligheter. På vissa områden som läkemedel och biomedicin kan 

kontakter med forskare ge direkta affärsmöjligheter. Kunskaper från forskarna kan sättas 

samman och säljas till andra företag. Ibland är universiteten också kunder till företagen för 

vissa typer tjänster (Bengtsson 2011, Broström 2011). 

Huvudmotivet för företag att samarbeta med forskare är att de behöver hjälp med sina 

innovationsprocesser eftersom de saknar erforderlig kompetens. Därtill kan forskningssamarbeten 

skapa nätverk som i sin tur kan användas för affärsutveckling. Via lärosätena kan man dessutom få 

tillgång till internationella nätverk som man annars aldrig skulle kunna etablera på egen hand 

(Broström 2009).  Ytterligare ett motiv för företagen är att genom samarbete med lärosäten 

kommunicera sina kompetensbehov för att kunna påverka innehållet i lärosätenas utbildningar. 

Redan dessa resultat indikerar att det främst är stora, etablerade företag som engagerar sig i olika 

samverkansaktiviteter. Detta är ett exempel på det samverkansdilemma som vi nämnde inledningsvis 

och är ett tämligen vedertaget resultat. En rad empiriska belägg bekräftar att större företag har 

högre sannolikhet att delta i samarbeten av olika slag (Miotti & Sachwald, 2003; Negassi, 2004; 

López, 2008). En förklaring till detta är att deras absorptionskapacitet är större, vilket gör att de 

lättare kan tillgodogöra sig innehållet i utbytet än mindre företag (Cohen & Levinthal 1989, 1990). 
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Denna förmåga är i sin tur beroende av investeringar som gjorts tidigare i företagets utveckling vilket 

kan ge kapacitet att utnyttja nya möjligheter bättre. Etablerade kontakter och nätverk mellan 

universitet och företag underlättar också innovationssamarbetet. 

Bougrain & Haudeville (2002) pekar på att mindre företag mer sällan har tillräcklig kompetens bland 

personalen för att kunna engagera sig i samverkans- och FoU-aktiviteter. Därför saknar många 

mindre företag kopplingar mot lärosäten (Powell 2005).  

I linje med detta resultat visar också OECD (2009) att små- och medelstora företag samverkar mindre 

än stora. Samma mönster tycks också gälla för Sverige. Nästan oavsett hur man mäter finns en 

påtaglig skillnad i samarbetsfrekvens mellan stora och små företag. Större företag har en större 

benägenhet än företag med färre anställda att dra nytta av lärosäten i sitt innovationsarbete. Bland 

de innovativa företagen i Sverige var det i början 2000-talet bara vart tionde bland de små företagen 

(mellan 10 och 49 anställda) som bedrev innovationssamarbeten med svenska universitet. Bland de 

större företagen (fler än 250 anställda) var det så många som 40 procent (Vinnova 2006).  

Dessa resultat bekräftas även av DTU (2011) där det framgår att det främst är företag med 

högteknologisk tillverkning, kunskapsintensiva tjänster, anställda med hög utbildningsnivå och egen 

FoU-verksamhet som engageras i samverkansaktiviteter. 

 

Effekter av samverkan 

Vad kan vi då säga om effekterna av samverkan mellan lärosäten och näringsliv, utöver de mer 

allmänna effekterna på länders BNP och innovationsförmåga som redovisats ovan?  Det vi är 

intresserade av i första hand är effekter på såväl lärosätet som företagen ifråga.  

Dessvärre är det sällsynt med systematiska studier om effekterna av kunskapsöverföring. Till stor del 

är kunskapsläget kring effekterna av samverkan en följd av bristen på mätbara och jämförbara data. 

Detta belystes i en studie som genomfördes av Sister på uppdrag av KK-stiftelsen (Kim & Ohlsson & 

Sandström 2001). Där konstaterades bl.a. att: 

Ytterst litet av systematisk information finns idag att tillgå trots att det genomförts 
utvärderingar och projekt om kvalitetssäkring av samverkansinsatserna. Denna karakteristik 
gäller också på nationell nivå. Det finns mycket retorik och debatt kring samverkan, men 
påfallande litet om vad samverkan faktiskt har inneburit och hur stora delar av högskolan som 
är involverad i detta arbete" (s. 57). 
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Kring millennieskiftet ansågs kunskapsläget vara begränsat om vilken effekt offentligt stöd till 

kunskapsförmedling och kunskapsutbyte hade på företagens utveckling. Inom vare sig den 

industriella organisationslitteraturen (Tether 2002) eller managementlitteraturen (Das & Teng 2000) 

fanns det speciellt många studier att hänvisa till. Belderbos et al (2004, s. 3.) menade att: 

Surprisingly the key question whether cooperative R&D has the expected positive I mpact on 
firms (innovation) performance has remained largely unexplored…  

Särskilt stor brist råder, som vi ska se, på vetenskapliga utvärderingar med riktiga kontrollgrupper 

med likartade företag som inte erhållit offentligt stöd.  

Hur kommer sig då detta? I någon mån handlar det om metodproblem som är svåra att komma förbi. 

För det första är det svårt att relatera de teoretiska modeller som används för effektstudier till de 

vaga policymål som formulerats i programmen. För det andra kan effekterna studeras på flera olika 

nivåer; företagen ifråga, branschen och ekonomin i stort. För det tredje så kan måtten på framgång 

också variera kraftigt (antal patent, produktivitet, vinst, förädlingsvärde) och således blir studierna 

inte alltid jämförbara. För det fjärde är flera av de relevanta aspekterna av kunskapsspridning och 

kunskapsutbyte mycket svåra att mäta och nödvändiga data saknas ofta i analysen. Ett 

grundläggande problem är även, som redan nämnts, att samverkansbegreppet ofta är oklart. 

Kunskapsläget har dock förbättrats under senare år då dessa frågor fått större genomslag i både den 

politiska debatten och i den akademiska forskningen. Större underlag av forskning finns när det gäller 

betydelsen av kunskapsöverföring genom FoU mellan två konkurrerande tillverkare, utbyte mellan 

underleverantörer och tillverkare eller utbyte mellan tillverkare och kunder. Vad gäller relationen 

mellan företag och universitet/forskningsinstitut finns mer att göra, men vissa tentativa slutsatser av 

forskningen torde ändå kunna dras.  

 

Effektlogik 

När resultaten av olika samverkansprogram och -projekt ska mätas och bedömas finns en rad olika 

aspekter att beakta. Inledningsvis finns det anledning att peka på hur sambanden förväntas se ut när 

allt går som planerat. Figur 4.2 sammanfattar effektlogiken för samverkansprogram. 
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Figur 4.2. Effektlogik för samverkansprogram  

 

Källa: Vinnova 2010:05, s. 152. 

Samverkansaktiviteterna, här mer snävt benämnt FoU-projekt, förväntas alltså leda till ett antal 

resultat i form av doktorer, publiceringar, kontakter mellan företag och akademi och ny kunskap som 

har förmedlats. Nästa steg är effekterna som i sin tur bygger på de resultat programmen har 

genererat. Den s.k. första ordningens effekter finns då i form av ökad insikt i FoU från båda parters 

sida. Därtill utvecklas ett utbyte av idéer mellan, inte bara de företag och lärosäten som ingått i 

projektet, utan också med andra företag och FoU-utförare. Kompetensutveckling handlar då om 

utveckling av företagens egen personal men också om nyrekrytering av kvalificerade personer på 

befattningar inom företaget. Därtill ska satsningarna kunna utgöra grund för en utvecklingsprocess 

inom företaget som ska fortsätta åstadkomma stegvisa förbättringar.  

Om den första ordningens effekter utgör grund för att de ingående företagen stärker sin 

konkurrenskraft så är den andra ordningens effekter snarare spridningseffekter till andra företag och 

andra branscher. Här handlar det om teknikspridning men också spridning av processer som senare 

implementeras inom andra områden än de ursprungliga. Tillsammans bidrar detta till stärkt 

konkurrenskraft i form av nya affärsmöjligheter och nya affärer vilket utgör grunden för nya företag 

och industriell förnyelse (Vinnova 2010:05 s. 152-153).  

Det gemensamma handlandet, dvs. samverkan, har således olika syften inte bara beroende på vilka 

aktörer – högskolor eller företag – vi tänker oss, utan även beroende på tidshorisont. Kortsiktigt är 

det naturligtvis de konkreta resultaten i form av nya studenter, doktorander, artiklar, möten och 

kanske även ny teknik och kunskap som graden av samverkan kan mätas i. På lite längre sikt kan 

samverkan fördjupas och även resultera i gemensamma synsätt och mål. På ännu längre sikt kan 

samverkan bidra till effekter på samhällsnivå i form av nyföretagande och stärkt konkurrenskraft.  

KK-stiftelsen har själv i en aktuell skrift (KK-stiftelsen 2014) förordat samma effektlogik som ovan och 

då använt termerna aktiviteter, resultat, kortsiktiga effekter och långsiktiga effekter. I samarbete 
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med Ramböll, KKS & Ramböll (2008b), har KK-stiftelsen gjort en distinktion mellan samverkan och 

varaktig samverkan där "samverkansaktiviteter" ses som samtliga aktiviteter inom ramen för 

expertkompetensprogrammet som har skett inom konstellationer bestående av lärosäten, 

industriforskningsinstitut och företag. "Varaktig samverkan" innebär i studien att samverkan har 

fortsatt efter deltagandet i programmet (s. 26). 

I KK-stiftelsens satsningar räknas således alla former av möten och kontaktytor som samverkan. 

Detta förefaller gälla allt från ett e-postmeddelande till samproduktion. Enligt KK-stiftelsen2 finns det 

fem grader, eller trappsteg, för samverkandet mellan akademi och näringsliv och dessa kan delas upp 

på följande sätt: 

 Grad 1: Möte – E-post, Interaktiv hemsida, Telefonsamtal, Deltagande i mässa, Deltagande i 

informationsmöte, seminarier, etc., Övrigt. 

 Grad 2: Kontaktnätverk – Företaget känner till en eller flera personer hos en aktör man 

tidigare har haft kontakt med och som man använder sig av i en viss situation. Tidigare har 

man haft kontakt med en eller flera specifika aktörer, vet var man kan vända sig till i en viss 

situation och vänder sig till dessa aktörer. 

 Grad 3: Struktur för kunskapsöverföring – Studentutbyte, Examensjobb, Praktik, 

Uppdragsutbildning, Övriga kurser som erbjuds aktörerna, Gästföreläsare från näringslivet på 

grundutbildningen, Gästföreläsare på företag från universitet, högskola och 

industriforskningsinstitut, Högskolan har fått tillgång till fallföretag i forskning, 

Forskare/lärare gör praktik på företag, Forskare/lärare har bisysslor i form av uppdrag för 

näringslivet, Gästprofessor, Övrigt. 

 Grad 4: Struktur för kunskapsutbyte – Kurser där kursdeltagare är med och utformar kursen, 

Gemensamma seminarier, workshops, etc., Pedagogiska verktyg som syftar till ömsesidigt 

lärande mellan aktörerna, Övrigt 

 Grad 5: Struktur för samproduktion – Företagsdoktorand, Samproducerade 

forskningsprojekt, Gemensamt utvecklingsprojekt: tillämpning av forskning, Samproducerad 

icke tillämpad forskning, Samproducerad utbildning Skräddarsydda uppdragsutbildningar, 

Övrigt (s. 43).  

Detta synsätt överensstämmer åtminstone till en del med distinktionen ovan mellan resultat och 

effekter på kort och lång sikt. När det gäller den samverkanstrappan kan påpekas att KKS har använt 

detta som en modell för att initiera samverkan med ett företag utan tidigare erfarenhet av sådan. 

Numer läggs tyngdpunkten på det sista steget i denna samverkanstrappa – alltså samproduktion – 

där en aktiv samverkan mellan parterna i såväl problemformulering, genomförande som 

tillvaratagande av resultat ska äga rum. Enligt en ny definition av begreppet menar KK-stiftelsen 

(2014) att:  

                                                           
2 Samverkansstegen presenterades ursprungligen i KK-stiftelsen (2007) ”Förstudie Expertkompetensprogrammet: 
Utvärdering av resultat och effekter inom högskola och forskningsinstitut” och refereras till i bl.a. i KK-stiftelsen (2008a) 
"Från möten till tillväxt? – Effektutvärdering av KK-stiftelsens satsning på upplevelseindustrin" ss. 42-3. 
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Samproduktion innebär att akademi och näringsliv i forskningsprojekt eller högre 
utbildningsverksamhet gemensamt från sina respektive perspektiv arbetar för att åstadkomma 
forskningsresultat. En grundförutsättning för att samproduktion ska vara möjlig är att de 
samproducerande företagen har förutsättningar att bedriva forsknings- och/eller 
utvecklingsarbete inom ramen för sin verksamhet (s. 9). 

För KKS förhåller sig således begreppet samproduktion till samverkan på så sätt att samverkan är 

paraplybegreppet som innefattar olika aktiviteter vilka syftar till att universitet och högskolor ska 

närma sig det omgivande samhället: Alltså i enlighet med den citerade texten ur högskolelagen. 

Samproduktion är då en delmängd av samverkan och innebär att lärosäten och näringsliv i 

forskningsprojekt eller högre utbildningar gemensamt, från sina respektive perspektiv, arbetar för att 

tillsammans producera forskningsresultat. Viktigt att betona är att samverkan eller samproduktion 

inte är några målsättningar i sig utan endast medel eller arbetssätt för att gemensamt kunna lösa 

problem.3  

Regeringen har gett Vinnova uppgiften att "utforma metoder och kriterier för bedömning av 

prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället". Deras förslag 

innebär i korthet att en internationell expertpanel ska ges i uppdrag att göra en samlad värdering av 

kvaliteten i universitetens och högskolornas samverkansarbete.  Exempel på underlag till panelen kan 

vara hur lärosätena arbetar med strategier för samverkan, om samverkan är meriterande för de 

anställda och andra aktiviteter som uppdragsutbildning, samverkan i forskarutbildning och 

deltagande i samhällsdebatten (Vinnova 2014). 

 

Några lärdomar av tidigare satsningar 

Utifrån Vinnovas effektstudier finns det ett par väsentliga lärdomar att dra som bland annat beskrivs 

i deras analysrapporter. Det som ofta betonas är bland annat att offentligt stöd till forskning och 

utveckling är resultatet av processer över mycket lång tid, där samspel mellan olika slags aktörer har 

spelat roll – privata såväl som offentliga. Alltså behövs ett långsiktigt, närmast historiskt, perspektiv 

och angreppsätt när man ska förstå om och hur statens stöd spelar roll och vilka faktorer som är 

centrala för att ge önskat resultat.4 

När man kommer till att kvantifiera storleken av effekterna blir det svårt att ange hur mycket olika 

aktörer har bidragit, vad som är resultatet av insatsen, och huruvida stödet har varit 

kostnadseffektivt. Ju längre tiden går desto svårare blir det att identifiera insatsens betydelse. 

                                                           
3 (KKS) http://www.kks.se/medel/SitePages/Samproduktion.aspx) hämtad 2014-11-17. 
4 Se bland annat Vinnova (2011:10) om vilka lärdomar man kan dra av Vinnovas effektstudier. 
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Naturligtvis gäller då vice versa: ju närmare i tiden man mäter desto mer sannolikt är det att vi kan 

identifiera effekter till en specifik insats. Å andra sidan finns då risken att man missar de mer 

långsiktiga effekterna av ett program (Vinnova 2011:03). 

Effektstudierna från Vinnova visar att kontinuitet och långsiktighet är viktigt för att erfarenheterna av 

samverkan ska förändra både näringslivets och lärosätenas sätt att dra nytta av varandras kunskap 

och kompetens. Som vi tidigare varit inne på är näringsliv och universitet två olika sfärer eller 

områden med delvis olika logik – vinstmaximering i motsats till kunskapsgenerering. Därför krävs det 

tid för att man ska kunna lära känna och bygga upp respekt för varandras förmåga. Enligt studier av 

s.k. Kompetenscentra händer det något efter 5-8 år. Då sker stora framsteg beroende på att man lär 

under projektets gång och har då förmåga att justera inriktningen på satsningen (Vinnova 2010:10).  

I andra fall talar man om ledtider på 10 till 20 år innan effekter kan spåras på samhällsekonomisk 

nivå. Effektstudierna visar att vi ständigt underskattar hur lång tid det tar innan ny kunskap ger 

synbara ekonomiska effekter. Särskilt gäller detta naturligtvis effekter av andra ordningen, på 

samhällsnivå. Alltså är det långsiktiga perspektivet viktigt. Med ett sådant angreppssätt kan vi skapa 

oss rimligt trovärdiga uppfattningar i frågan om statens stöd spelat en viktig roll, på vilket sätt staten 

bidragit och vilka faktorer som varit viktiga för att effekterna skulle uppstå (Vinnova 2010:10). 

Vilka faktorer avgör då hur effektiva programmen blir för att uppnå önskade effekter. Utifrån 

Vinnova (2010:05) finns ett antal viktiga slutsatser att dra. Mer industri- eller företagsstyrda program 

med aktiv medverkan i projekten tycks ge större effekter på verksamheten i företagen och dessutom 

blir tiden för industriell implementering kortare. Frågan är då om effekterna blir mer kortsiktiga på 

bekostnad av den mer långsiktiga teknikutvecklingen. När däremot akademin eller forskarna har 

mera av initiativet är sannolikheten mindre för resultat som kommer till direkt användning för 

företagen.  

Ju fler större och etablerade företag som ingår i programmen desto större förmåga till 

tekniktillämpning tack vare att dessa företag i hög grad har absorptionsförmåga. Mindre och 

medelstora företag tycks ha svårt att avsätta de resurser som behövs i form av tid för 

medfinansiering. Därtill tycks tidsperspektiven alltför långa, mindre företag har inte samma 

tidshorisont som större.  

Kortare program tycks leda till ett mer kortsiktigt tänkande medan längre program bidrar till ett mer 

långsiktigt och strategiskt tänkande. Mycket talar för att en ökad grad av förutsägbarhet och 

kontinuitet i offentlig finansiering skulle vara av godo. 
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Frågan om spridning av resurserna över branscher och ämnen eller koncentration på vissa 

profilområden är central. Troligen finns det större kostnadseffektivitet i att satsa på beprövade och 

etablerade FoU-miljöer snarare än uppbyggnad av en ny miljö. Problemet med ”den kritiska massan” 

talar emot att sprida resurserna över (alltför) många FoU-miljöer.  

Återigen har vi flera exempel på nämnt samverkansdilemma. 

 

Effekter på företagen  

De relativt få studier som försöker utvärdera de ekonomiska effekterna av samverkan mellan företag 

och lärosäten påvisar i allmänhet positiva resultat för parametrar som tillväxt, produktivitet och 

innovationer. Ett stort problem med de flesta studier när man undersöker betydelsen av 

universitetssamarbeten är dock selektionsproblemet. Analyserna bygger ofta på utvalda grupper och 

vi kan därför inte alltid dra generella slutsatser. Dessa företag kan mycket väl tänkas delta i 

samverkan tack vare att de redan initialt är mer innovationsbenägna. Vissa studier, men inte alla, tar 

hänsyn till detta metodproblem. 

Forsknings- och innovationsstyrelsen, som tillhör Ministeriet för Forskning, Innovation och 

Vidergående Uddannelser i Danmark, har emellertid genomfört en ekonometrisk studie för att belysa 

betydelsen av forskningssamverkan mellan näringsliv och offentliga kunskapsinstitutioner såsom 

universitet, högskolor, forskningsinstitut och museer (Forsknings og Innovationsstyrelsen 2011). En 

snarlik studie (DTU 2011) som rör företagssamverkan med Danmarks tekniska universitet gav 

likalydande resultat.  

Forsknings og Innovationsstyrelsen (2011) syftade till att klargöra vilka effekter kunskapssamverkan 

(vidensamspil) har på företagens konkurrenskraft och produktivitet samt hur det kausala sambandet 

ser ut. Dessutom undersökte man hur olika faktorer påverkar produktivitetsökningarna. I studien har 

forskarna jämfört två grupper av företag: en grupp som hade samverkat och en kontrollgrupp som 

inte hade samverkat. Kontrollgruppen skapades genom att man för varje samverkansföretag hittade 

ett snarlikt företag, så när som på samverkan med offentlig kunskapsinstitution. Detta innebär att 

samverkansföretag och kontrollgruppsföretag ska likna varandra i aspekter såsom bransch och 

inriktning; exempelvis hög eller lågteknologisk verksamhet, handel eller tjänster; antal anställda; 

internationell eller nationell marknadsinriktning; FoU och produktivitetsutveckling per anställd innan 

samverkansgruppens företag påbörjar samverkansprojekten. 
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I studien beaktas om företagens samverkan varit med lärosäten, forskningsinstitut eller både med 

lärosäten och forskningsinstitut. I jämförelsen finns också företag som endast köpt forskning och 

forskningsresultat från kunskapsinstitutioner utan egna insatser i FoU-arbetet, det vill säga utan 

samverkan. I studien redovisas data på företagens produktivitet upp till nio år efter det att 

samverkan påbörjats. 

Studien visar genomgående att samverkan leder till produktivitetsökningar för de samverkande 

företagen. Allra mest med företag med högt utbildad personal. När samverkan görs med 

forskningsinstitut ökar produktiviteten snabbare än vid samverkan med lärosäten. Å andra sidan är 

effekten på produktivitetsökningen mer varaktig vid samverkan med lärosäten. I förra fallet upphör 

samverkanseffekten efter ca sex år medan effekterna i det senare fallet finns kvar i cirka nio år. Störst 

effekt på produktiviteten fås när företag samverkar med både lärosäten och institut. Noterbart är att 

när företag endast köper forskning och forskningsresultat så uppstår inga effekter på 

produktiviteten.  

Utgående från konstaterade produktivitetsökningar dras slutsatsen att om alla FoU-aktiva företag i 

Danmark, ca 10 procent av samtliga företag 2007, skulle börja samverka med lärosäten eller 

forskningsinstitut så skulle BNP i Danmark öka med 1,5 procent. Detta motsvarar ca 21 miljarder 

danska kronor. Vidare konstateras att sannolikheten för att företag ska samverka med lärosäten eller 

forskningsinstitut är störst när företagen har: 

 högteknologisk tillverkning 

 kunskapsintensiva tjänster 

 anställda med hög utbildningsnivå 

 egen FoU-verksamhet 

Vi ser här återigen exempel på det dilemma som utmärker många offentliga satsningar: medlen 

tillfaller aktörer där samverkan med universiteten och högskolorna redan finns. 

Studien av DTU (2011) har genomförts med samma metod, alltså med kontrollgrupper. I studien 

konstateras bl.a. att samverkan med näringslivet har blivit alltmer betydelsefullt och omfattande för 

lärosätet; under perioden 2005 till 2009 har antalet samverkansprojekt ökat från omkring 350 per år 

till knappt 900 per år. Totalt sett har cirka 5500 samverkansprojekt med cirka 2000 olika danska och 

internationella företag genomförts sedan slutet av 1990-talet. Vidare konstateras att de företag som 

samverkar med DTU utmärker sig från företag i allmänhet genom att ha en högre produktivitet, 

personal med högre utbildningsnivå och en betydande export. När det gäller effekter av samverkan 

konstateras följande: 
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 samverkande företag uppnår en genomsnittlig produktivitetsökning om 10 procent om året 

under en period av sex år 

 produktivitetsökningen motsvarar en ökning på 70 000 danska kronor per medarbetare och 

30 000 000 danska kronor per företag 

 produktivitetshöjningen uppnås även för företag som endast har haft ett samarbete 

 en produktivitetshöjning uppstår redan det första året och växer med åren 

Även i denna studie görs en uppskattning på ökningen av BNP om alla FoU-aktiva företag skulle 

samverka, fast i detta fall med DTU. I så fall blir resultatet en höjning av BNP på omkring 2 procent, 

vilket motsvarar ungefär 32 miljarder danska kronor. 

Flera andra studier indikerar också ett positivt samband mellan att samverka med universitet och 

forskningscentra och den innovativa förmågan, mätt i försäljning av nya produkter (Lööf & Heshmati, 

2002; Faems et al., 2005; Lööf & Broström, 2008). Emellertid finns det klara skillnader i vilka typer av 

företag som får större respektive mindre effekter av att samverka med lärosäten och 

forskningsinstitut. Lööf & Broström (2008) pekar exempelvis på att den innovativa aktiviteten ökade 

kraftigt hos större tillverkningsföretag medan däremot effekten för ett normalt tjänsteföretag inte 

var signifikant. 

I en nyligen publicerad svensk studie (Tillväxtanalys 2014) där Vinnovas Vinn Nu och Forska och Väx-

program utvärderas mellan 2006 och 2010 studerade forskarna hur de involverade företagen hade 

utvecklats fem år efter emottaget stöd. Effekterna av företagsstöden analyserades på antal anställda, 

arbetskraftens produktivitet, omsättning och omsättningstillväxt, samt andelen arbetstagare med 

högre utbildning eller forskartjänst. Resultaten påvisade få statistiskt säkerställda positiva effekter av 

stöden. Företagen som fått stöd klarade sig alltså inte bättre än jämförelsegruppen.  

Mansfield (1998) konstaterar dock att industriella innovationer som inte kunde ha utvecklats utan 

akademisk forskning stod för mer än 5 procent av den totala försäljningen i större företag i USA år 

1994. För åren 1986–1994 finner Mansfield (1998) att 15 procent av produktinnovationer och elva 

procent av processinnovationer i sju amerikanska branscher inte kunde ha utvecklats utan 

spridningseffekter från akademisk forskning. Därtill tycks tidsåtgången mellan de akademiska 

forskningsresultaten och den första kommersiella introduktionen av nya produkter ha blivit 

väsentligt kortare.  

Belderbos et al (2004) undersökte effekterna av samverkan vad gällde FoU med, bland annat, 

universitet och forskningsinstitut i Nederländerna utifrån två parametrar. Arbetsproduktivitet och 

försäljning av nya produkter. Företagen som ingick i studien, både tjänste- och industriföretag, hade 

signifikanta effekter av många olika samverkansformer. Inte minst var samverkan med lärosäten 
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viktig för att skapa innovationer som genererade försäljning av produkter som var nya på 

marknaden, vilket också förbättrade tillväxten för dessa företag. 

En studie av Nutek (2004) belyste genom enkätdata samverkansmönster i svenska småföretag med 

mellan 5 och 50 anställda. Studien visade bland annat att samverkan med universitet och högskolor 

var positivt kopplat till såväl högre kompetens som entreprenöriellt beteende. Också när det gällde 

tillväxt, mätt i omsättning, var sambandet tydligt. En del av förklaringen är troligen att småföretag i 

s.k. tillväxtbranscher är överrepresenterade bland företag som samverkar med universitet, men 

detta förklarar inte hela sambandet. 

En uppföljning gjordes, Nutek (2009), där man via en enkätstudie av svenska småföretag 2007–2008, 

mätte betydelsen av samverkan för företagens innovationskraft, samt den självupplevda 

utvecklingsprognosen. Resultaten visar att småföretag som har samverkan med universitet är mer 

innovativa (starkt samband) och är mer optimistiska om sin utveckling (svagt samband). Något 

samband finns däremot inte vad gäller samverkan i program med nationella myndigheter. 

 

Effekter på studenterna 

Vissa effekter av samverkan kan också noteras för studenter som medverkar i samverkansprojekt 

mellan högskola och företag. Generellt gäller att samverkan mellan näringsliv och utbildningar är 

högt efterfrågat och eftertraktat. Både elever, studenter, lärare och näringsliv brukar lyfta fram det 

som en väsentlig framgångsfaktor. I internationell forskning finns även stöd för att 

utbildningssamverkan kan leda till bättre studieresultat, nöjdare studenter och ökat sökandetryck 

(Wilson 2012).  

En större löpande undersökning av samverkan mellan (högskole)utbildningar och näringsliv 

genomförs av Svenskt Näringsliv (Högskolekvalitet 2007–2013). I undersökningen bestod samverkan 

av sammanlagt fem komponenter eller aktiviteter: 
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 praktik eller verksamhetsförlagd utbildning 

 fadderföretagsverksamhen  

 arbetslivsanknutna kursmoment såsom projektarbeten   

 examensarbeten utförda på arbetsplats 

 annan samverkan 

Undersökningen belyste alltså hur väl utbildningsprogrammet knöt utbildningen till arbetslivet och 

resultatet av denna redovisas i Svenskt Näringslivs samverkansrankning. Programansvariga för 

utbildningar inom olika discipliner och lärosäten fick poängsätta samverkansaktiviteterna efter 

andelen studenter och antalet timmar som samverkansaktiviteterna omfattade, men också vilket 

engagemang lärosätet hade i arbetet för att förmedla praktikplatser till uppdragsgivare och 

fadderföretag.  

Detta är av allt att döma den enda systematiska svenska undersökningen av samverkan mellan 

högskola och företag. Resultaten tyder på att samverkan med näringslivet under utbildningstiden 

skiljer sig åt kraftigt mellan olika program inom ett och samma lärosäte men också mellan program 

inom samma ämnesområde. En egen statistisk genomgång av grunddata indikerar att det tycks 

finnas vissa skillnader på lärosätesnivå mellan nya och gamla universitet/högskolor.5 Tendensen är 

att nya lärosäten har större grad av samverkan än gamla och detta tycks gälla för både utbildningar 

på grund- och avancerad nivå. Utöver att lejonparten av de höga placeringarna i 

samverkansrankningen togs av utbildningar från nya lärosäten är också medelvärdet och medianen 

för de nya lärosätena högre än för gamla lärosäten för alla år som kunde mätas. 

Sambanden mellan samverkan och utbildningsframgång är genomgående i undersökningen. 

Studenter som har mycket samverkan under utbildningen har större möjligheter att få jobb snabbt 

efter examen. Man har också större chanser att få ett kvalificerat jobb och hög ingångslön. Likaså 

finns genomgående resultat som tyder på att god, självupplevd, samverkan också har positiva 

effekter. Så många som varannan student upplevde att samverkan med arbetslivet eller 

arbetslivsanknytningen var för liten under utbildningen. När det gäller studenternas självupplevda 

samverkan under utbildningen, som man mätt 2007–2012, skattade drygt hälften av de intervjuade 

studenterna samverkan som mindre god eller rent av dålig. Andelen som angav att samverkan varit 

direkt dålig minskade emellertid något över tid (Svenskt Näringsliv Högskolekvalitet 2007–2013).  

                                                           
5 I kategorin nya universitet och högskolor ingår: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, 
Högskolan i Gävle, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Jönköping, Högskolan i Kristianstad, Karlstad universitet, 
Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan på Gotland, 
Södertörns högskola, Högskolan Väst och Örebro universitet. 
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Sammanfattning 

Samverkan handlar generellt om gemensamt handlande för ett visst syfte.  När det gäller 

”samverkan” mellan universitet och högskolor respektive företag och näringsliv är begreppet mer 

oklart – någon allmän accepterad definition finns inte. 

Samverkan mellan utbildning, forskning, företag och näringsliv är komplicerat eftersom de 

inblandade aktörerna ofta har olikartade motiv, drivkrafter, mål och verklighetsuppfattningar. 

Universiteten och högskolorna är, mycket förenklat uttryckt, intresserade av verksamhet i 

vetenskapligt syfte, medan företagen är intresserad av produktion i kommersiellt syfte. Det finns 

också ett grundläggande dilemma i att ökad samverkan enklast uppstår där sådan redan finns och 

fungerar, medan samverkan är mycket svårare att åstadkomma där sådan inte finns, men där 

behovet av samverkan för att stärka utvecklingskraften är stort.  

Tillämpat på universitet och högskolor fångar begreppet samverkan ett brett och omdiskuterat 

spektrum av aktiviteter som har att göra med relevans, kommersialisering, kontakter, kunskaps- och 

teknikspridning samt kompetensförsörjning i relation till näringslivet. Tolkat i dessa breda termer 

visar flera studier att Sverige klarar sig mycket bra i internationell jämförelse. Det finns också tydliga 

belägg för att dessa former av samverkan är viktiga för tillväxt och innovationer.  

Dock är det fortfarande sällsynt med systematiska studier på effekterna av konkreta 

samverkansprojekt, inte minst med passande kontrollgrupper. När det gäller utvärderingar av detta 

slag är det dessutom viktigt att skilja på resultat på kortare sikt i form av nya studenter, doktorander, 

artiklar, möten och kanske även ny teknik och kunskap. På lite längre sikt kan samverkan fördjupas 

och även innebära förändrade och gemensamma synsätt och mål. På ännu längre sikt kan samverkan 

också resultera i effekter på samhällsnivå i form av nyföretagande och stärkt konkurrenskraft.  

KKS har utvecklat en samverkanstrappa där ”samproduktion”, en aktiv samverkan mellan parterna i 

såväl problemformulering, genomförande som tillvaratagande av resultat, utgör den högsta formen 

av samverkan. 

I de effektstudier vi funnit är det tydligt att det behövs ett långsiktigt, närmast historiskt perspektiv 

och angreppsätt för att bedöma effekterna av olika satsningar. Ledtider på ett till två decennier 

behövs för att spåra effekter på samhällsekonomisk nivå. På landnivå finns det, även om resultaten 

ska tolkas försiktigt, stöd för att det finns ett samband mellan samverkan och innovationer. Länder 

med starkt innovationsramverk, där samverkan är en komponent, presterade också högt när det 

gällde innovationsaktiviteten i ekonomin.  
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I de studier som mätt hur företag påverkas av samverkan med universitet och högskolor finns belägg 

för positiva effekter, i form av ökad tillväxt, produktivitet och innovationsförmåga. Allra mest 

förefaller detta gälla företag med högt utbildad personal. Sannolikheten för att företag ska samverka 

med lärosäten eller forskningsinstitut är också störst när företagen är stora och har högteknologisk 

tillverkning, kunskapsintensiva tjänster, anställda med hög utbildningsnivå och egen FoU-

verksamhet. Mer industri- eller företagsstyrda program med aktiv medverkan i projekten tycks också 

ge större effekter på verksamheten i företagen och dessutom blir tiden för industriell 

implementering kortare.  

Ju fler större och etablerade företag som ingår i programmen, desto större förmåga till 

tekniktillämpning tack vare att dessa företag har omfattande absorptionsförmåga. Mindre och 

medelstora företag tycks däremot ha svårt att avsätta de resurser som behövs i form av tid för 

medfinansiering. Därtill tycks tidsperspektiven vara alltför långa – mindre företag har inte samma 

tidshorisont som större. Kortare program tycks leda till ett mer kortsiktigt tänkande medan längre 

program bidrar till ett mer långsiktigt och strategiskt tänkande. En hög grad av förutsägbarhet och 

kontinuitet i offentlig finansiering skulle vara av godo. 

Positiva effekter kan också noteras för studenter som genomgår utbildningar med mycket 

samverkansaktiviteter. Generellt får man lättare att ta sig in på arbetsmarknaden, högre lön och mer 

kvalificerade arbeten med mer samverkan under utbildningstiden. 
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5. Kort om de undersökta satsningarna 

 

KK-stiftelsen är vad Ejermo et al. (2006) kallar för en ”innovationsunderlättande organisation”. I det 

sammanhanget diskuteras främst Vinnova och Nutek, men KK-stiftelsen har i sitt uppdrag och sin 

verksamhet en liknande funktion. Dessa förväntas ha en central roll när det gäller samproduktion 

mellan högskola och företag varigenom ny kunskap ska kunna formas. 

För att kunna göra detta måste organisationerna fylla två funktioner. För det första måste de förmå 

att initiera och stärka länkarna mellan den offentliga forskningen och näringslivet. Sådana 

organisationer måste alltså förstå arbetssätt och kultur i dessa båda världar. För det andra måste 

organisationen skapa förutsättningar för att fylla gapet mellan de aktiviteter som drivs av 

vetenskapligt respektive kommersiellt intresse.  

Innovationsunderlättande organisationer bör ha fyra egenskaper för att bli framgångsrika: a) stor 

skicklighet och kunskap om vetenskap och företagande; b) självständighet och fokus på att främja 

och sprida innovationer; c) starka band till universitet, företag och stat; och d) pålitlig finansiering 

eftersom pilot- och prototypaktiviteter är kostsamma (Ejermo et al., 2006). 

Som tidigare påpekats har KK-stiftelsens verksamhet utvecklats och delvis ändrat riktning och fokus i 

takt med att de inre och yttre förutsättningarna har förändrats med tiden. KK-stiftelsens nuvarande 

huvudsakliga verksamhetsområden som förväntas leda till ökad kunskaps- och kompetensutveckling 

för både lärosäten och näringsliv återspeglas i figuren nedan.   

Figur 5.1 KK-stiftelsens verksamhetsområden 

 

Källa: KK-stiftelsens hemsida (www.kks.se/verksamhet/SitePages/Verksamhetsomr%C3%A5den.aspx) hämtad 
2014-11-14. 
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KK-stiftelsen beviljade mellan 1995 och februari 2013 drygt 3,8 miljarder kronor till forskning, 

kompetensutveckling på avancerad nivå, förstärkning av forskargrupper, forskarutbildning, 

byggandet av forskningsmiljöer och utvecklandet av mer forskningsintensiva lärosäten vid Sveriges 

nya universitet och högskolor.6  

Sammantaget har satsningarna på företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetens vid 

de nya universiteten och högskolorna kostat drygt 1,2 miljarder kronor och utgör således en knapp 

tredjedel av de beviljade medlen under perioden.  

KK-stiftelsens stöd till företagsforskarskolor tar sin utgångspunkt i att de ska "stärka ett lärosäte i 

integrationen av högre utbildning med en forskningsmiljö samt bidra till ökad tillgång på kompetens 

på högre akademisk nivå inom näringslivet".7 Forskarskolorna är ofta tvärvetenskapliga och bygger 

på ett samspel mellan företag och lärosäten där doktoranderna måste bedriva sina studier på minst 

70 procent av heltid och minst 20 procent av studietiden måste vara förlagd på företaget. KK-

stiftelsen bidrar med upp till hälften av kostnaden för doktoranden och målet är att doktoranden ska 

vara fortsatt verksam i näringslivet efter disputation. KK-stiftelsen delade från 1995 till februari 2013 

ut 248 miljoner kronor till forskarskolor vid sju av Sveriges nya universitet och högskolor.  

En av de större satsningar som gjorts av KK-stiftelsen är de så kallade profilsatsningarna. Den första 

av dessa beslutades 1997/98 och omfattade tre forskningsmiljöer. Den andra profilsatsningen, 

beslutades 2000/2001 och omfattade fyra forskningsmiljöer som fick stöd av KK-stiftelsen under 

tiden 2002–2008. Den tredje, och tillika sista generationen profiler som igår i den här studien, 

omfattade likaså fyra forskningsmiljöer och genomfördes under åren 2005–2011. 

Forskningsprofilerna har som mål "att ett lärosäte på ett systematiskt sätt och under en längre 

period ska bygga upp och verka som en konkurrenskraftig forskningsmiljö inom ett väl avgränsat och 

för näringslivet relevant kunskapsområde".8 En KK-profil sträcker sig över sex år och det finns ett krav 

på att näringslivet bidrar med minst 50 procent av insatserna i varje profilsatsning. KK-stiftelsen har 

sedan 1995 och fram till februari 2013 delat ut 669 miljoner kronor till forskningsprofilsatsningarna 

(profiler och profil+) vid elva av Sveriges nya universitet och högskolor. 

                                                           
6Totalsumman är 3 848 410 632 kronor. Inräknade poster är: forska, kompetensutveckla på avancerad nivå, förstärka 
forskargrupper, forskarutbilda, bygga forskningsmiljöer, utveckla forskningsintensivare lärosäten samt övrigt och avser 
perioden 1995- februari 2013. I den totala summan ingår expertkompetenssatsningarna som har haft nya lärosäten som 
samordnande organ (huvudman), däremot är expertkompetenssatsningen på upplevelseindustrin inte redovisad i 
diagrammet över fördelningen av medel per lärosäte. Källa: KK-stiftelsens styrelseunderlag. *Meny, Prodesign och 
Produktionslyftet har inte räknats in i den totala summan då de inte har haft nya lärosäten som huvudmän/koordinerande 
lärosäte. Räknas dessa satsningar in landar totalbeloppet för expertkompetensprogrammet på knappt 495 miljoner svenska 
kronor. Hade dessa satsningar räknats in hade totalsumman för de beviljade medlen varit drygt 4 miljarder. 
7 KK-stiftelsens hemsida (21-08-2013)  
8 KK-stiftelsens hemsida (21-08-2013). 
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KK-stiftelsens program för expertkompetens startade 1999 med syftet att höja kompetensnivån och 

därmed konkurrenskraften samt lönsamheten hos små och medelstora företag i Sverige. 

Expertkompetensprogrammet bygger på samverkan mellan företag och lärosäten och ska främst 

resultera i skräddarsydda utbildningar för att utveckla expertkompetens. Programmet har bestått av 

ett antal satsningar såsom exempelvis: Tekniq, Kraft, Meny, Prodesign och Minst. De senare 

satsningarna på expertkompetens har haft som mål att "kompetensutveckla experter för näringslivet 

så att identifierad tillgänglig kunskap (forskning) omsätts i definierade tillämpningsområden 

(branscher)".9 Då vi däremot främst tittar på de lite tidigare satsningarna bör det tilläggas att 

målsättningen har ändrats över tid. Dessa satsningar hade som övergripande mål att bidra till 

kompetensutveckling och tillväxt, främst bland små- och medelstora företag i hela landet; samt att 

bidra till utveckling av nya nätverk för kompetensutveckling och kompetensöverföring mellan 

företag, lärosäten och industriforskningsinstitut. Totalt har knappt 325 miljoner kronor10 delats ut till 

expertkompetenssatsningar med nya universitet och högskolor som huvudmän. 

  

                                                           
9 KK-stiftelsens hemsida (21-08-2013). 
10 Denna summa exkluderar kostnaden för Meny, Prodesign och Produktionslyftet. 
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6. Undersökningens metod 

 

I de nästkommande fyra kapitlen kommer vi att gå närmare in på KK-stiftelsens satsningar inom 

ramen för företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetens.  

Kapitlen 7–9 har ett likartat upplägg: Först redovisar vi utlåtanden av externa aktörer som uttalat sig 

om 25 av KK-stiftelsens satsningar genom tidigare utförda utvärderingar. Sedan redovisar vi de 

resultat vi funnit i genomgången av halvtids- och slutrapporter för totalt 21 av KK-stiftelsens 

satsningar inom ramen för de tre programmen. 

I kapitel 10 sammanställer och sammanfattar vi analyser kring medel och samverkanspartners som 

sträcker sig över samtliga 21 satsningar vi samlat in data från. Vi sammanställer även data kring de 

forskarstuderande som redovisats i slutrapporterna för företagsforskarskolor och forskningsprofiler. 

Kvantitativa data som presenteras i de nästkommande kapitlen är insamlade från slutrapporteringen 

för fyra företagsforskarskolor, elva forskningsprofiler, och sex expertkompetensprogram. Dessa data 

återspeglar den information som KK-stiftelsen begärt att få insamlad. För närmare information om 

vilka data som KK-stiftelsen efterfrågat i rapporten hänvisar vi till bilaga 1 i appendixet. Fullständiga 

referenser återfinns även i källförteckningen i denna rapport. 

De fallstudier som kommer att presenteras i kapitel 11 har förlitat sig på en väsentligt annorlunda 

metod. Alltså presenteras den i anslutning till fallstudierna. Innan vi går in på urval, underlag och 

metod bör det nämnas att vi frekvent använder oss av terminologin: program, satsningar och projekt 

i de kommande kapitlen.  

 Program – benämningen som vi använder på insatser av en viss art, inom vilka flera likartade 

satsningar har genomförts. Programmen vi studerar är företagsforskarskolor, 

forskningsprofiler och expertkompetensprogrammet. 

 Satsningar – varje enskild satsning inom ramen för ovan nämnda program. Satsningarna kan 

antingen innefatta en eller flera lärosäten, samt huvudmän utanför högskoleväsendet, men 

är en egen entitet eller miljö som mottagit bidrag från KK-stiftelsen. 

 Projekt – här avses enskilda projekt inom ramen för satsningarna. Projekt vid de olika 

miljöerna kan, men har inte alltid i huvudsak, finansierats av KK-stiftelsen. KKS har då byggt 

upp den miljö som projekten bedrivits inom. 

 Det kan finnas skillnader i hur KK-stiftelsen eller andra aktörer benämner dessa typer av 

aktiviteter, detta är emellertid den terminologi som vi valt att använda oss av.  
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Urval 

Urvalet av satsningar har avgränsats i flera steg. Ursprungligen var uppdraget att undersöka KK-

stiftelsens företagsforskarskolor, industridoktorander och expertkompetensprogram samt 

jämförbara program av andra aktörer, exempelvis Vinnova.  

I en första urvalsprocess justerades detta uppdrag under 2012 till att innefatta tre typer av satsningar 

från KKS: företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetensprogram. Anledningen till att 

forskningsprofiler inkluderades var att dessa har visat sig vara effektiva i att få fram 

forskarexaminerade, ett område som är centralt för denna rapport som har en särskild tyngdpunkt 

på näringslivets kompetensförsörjning. 

I en andra urvalsprocess har tidigare utlåtanden kring KK-stiftelsens satsningar på dessa områden 

systematiskt undersökts. Underlaget baseras främst på utvärderingar som oftast genomförts av 

externa utvärderare på uppdrag av KK-stiftelsen, ibland i samarbete dem emellan. Totalt har 

underlag till 25 satsningar, fördelat på sex företagsforskarkolor, elva forskningsprofiler och åtta 

expertkompetenssatsningar11, använts vid redovisningarna av tidigare utlåtanden.  

I en tredje urvalsprocess beslutades det även att resultat från ett visst antal satsningar skulle 

inhämtas från satsningarnas slutrapporter för att säkerställa vissa kvantitativa resultat. Urvalet är 

baserat på de satsningar som KK-stiftelsen själva valt ut. Resultaten från genomgångar av 

slutrapporter särredovisas och ligger till grund för de kvantitativa sammanställningarna i denna 

rapport. Urvalet för den kvantitativa redovisningen av aktiviteter och resultat är fyra 

företagsforskarskolor, elva forskningsprofiler och sex expertkompetenssatsningar. Totalt sett ingår 

således 21 satsningar i urvalet för resultatredovisningar. 

Av utrymmesskäl skriver vi inte ut satsningarnas fullständiga namn i de kommande kapitlen, utan 

använder oss av akronymer och förkortningar för dessa. Vissa akronymer är officiella för satsningarna 

och har använts både under och efter stödtiden. I de fall man inte använt sig av en akronym har vi 

valt att skapa en sådan. Akronymer och förkortningar för de satsningar som ingår i denna studie finns 

listade i tabell 6.1.  

  

                                                           
11 Tekniqinnovation ingår i undersökningen och redovisas i sammanställningarna under Expertkompetens, men formellt sett 
var det ett begränsat utvecklingsprojekt för att pröva möjligheten att kombinera kompetensutvecklingsinsatser med korta 
FoU-projekt. 
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Tabell 6.1 Satsningar och lärosäten 

 

 Satsning Akronym 
Lärosäten (värdskola/huvudman i fet stil, konsortiemedlemmar som ej är 
lärosäten inom hakparentes) 

Fö
re

ta
gs

fo
rs

ka
rs

ko
lo

r 

Nationella forskarskolan i bearbetningsteknik 
Bearbetnings-
teknik 

Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, Luleå Tekniska Universitet 

Industrial Graduate School in Advanced 
Production Engineering 

CAPE 
Chalmers Tekniska Högskola, Jönköpings Tekniska Högskola, Högskolan i 
Skövde, Högskolan Väst 

Företagsforskarskolan Fenix (Centre for 
Innovations in management) 

Fenix Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan i Stockholm 

Företagsforskarskolan i mekanisk massateknik Mekmassa Mittuniversitetet 

Industrial Graduate School Intelligent Systems 
for Robotics, Automation and Process Control 

RAP 
Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Mälardalens Högskola, Örebro 
Universitet 

Komponentbaserad utveckling av 
säkerhetskritisk programvara 

SAVE-IT 
Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings Universitet, Mälardalens högskola, 
Uppsala Universitet (2006 tillkom även: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan 
i Halmstad, Luleå Tekniska Universitet) 

Tillämpad IT och industriell programvaruteknik Tillämpad IT Linköpings Tekniska Högskola 

Fo
rs

kn
in

gs
p

ro
fi

le
r 

Centre for Applied Autonomous Sensor 
Systems 

AASS Örebro Universitet 

Applied Signal Processing (Tillämpad 
Signalbehandling) 

ASP Blekinge Tekniska Högskola 

Blekinge Engineering Software Qualities BESQ Blekinge Tekniska Högskola 

Research Center for Biointerfaces Biofilms Malmö Högskola 

Centre for Research on Embedded Systems CERES Högskolan i Halmstad 

Industrial Development for a Sustainable 
Society (Miljödriven Teknikutveckling) 

IDSS Högskolan i Kalmar (numera del av Linnéuniversitetet) 

Information Fusion Research Programme Infofusion Högskolan i Skövde 

Mälardalen Real-Time Research Centre MRTC Mälardalens Högskola 

Människa-Teknik-Miljö MTM Örebro Universitet 

The New Service Economy NSE Karlstads Universitet 

Sensible Things that Communicate STC Mittuniversitetet 

Ex
p

e
rt

ko
m

p
e

te
n

s 

Strategisk affärsutvecklinq Kraft 
Göteborgs Universitet/Chalmers Tekniska Högskola, Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping, Lunds Universitet, Umeå Universitet 

Livsmedel och bioteknik Meny 
Högskolan i Kalmar (Linnéuniversitetet), Lantbruksuniversitetet, Lunds 
Universitet, Umeå Universitet, [SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik]   

Mikro- och nanosystemteknik Minst 
[Acreo]Högskolan i Halmstad, [Imego], Mälardalens högskola, Tekniska 
Högskolan i Jönköping 

Industriell produktframtagning Prodesign 

Chalmers Tekniska Högskola, Ingenjörshögskolan i Jönköping, [IVF 
Industriforskning och Utveckling AB (Swerea IVF)] Luleå Tekniska Universitet 
(innan 2005 även Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Umeå 
Universitet)  

En svensk satsning på produktionskompetens 
Produktions-
lyftet 

Chalmers Tekniska Högskola, Jönköpings Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska 
Högskolan och Luleå Tekniska Universitet, [Swerea IVF] 

Intelligenta produkter Tekniq 
[Industriellt MikroelektronikCentrum AB (numera Acreo)], Ingenjörshögskolan 
i Jönköping, Högskolan i Halmstad, Luleå Tekniska Universitet [LTU ersattes 
2002 med Skeria Utveckling], Mälardalens Högskola 

 
Tekniq-
innovation 

Högskolan i Halmstad, Ingenjörshögskolan i Jönköping 

 
Upplevelse-
industrin 

Oklart, följande lärosäten har dock samverkat: Blekinge Tekniska Högskola, 
Högskolan i Kalmar (numera Linnéuniversitetet), Högskolan Trollhättan 
Uddevalla (numera Högskolan Väst), Luleå Tekniska 
Universitet, Lunds Universitet, Malmö Högskola, Musikhögskolan i Piteå, 
Restauranghögskolan (tillhör Örebro Universitet) 

Källa: Slutrapporter och utvärderingar för respektive satsning. 
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Metod  

De nästkommande fyra kapitlen baseras i första hand på ett antal källmaterial:  

1. Tidigare genomförda utvärderingar och utlåtanden kring de individuella satsningarna och 

programmens effektivitet och resultat. Materialet består av halvtidsutvärderingar, 

slututvärderingar, uppföljningsrapporter, metautvärderingar samt resultat och effektstudier. 

2. Slut- och i förekommande fall halvtidsrapporter från avslutade satsningar. Slutrapporterna och 

samtliga tillhandahållna bilagor tillhörande rapporterna har tagits i beaktande.  

Huvuddrag och lärdomar från tidigare utlåtanden (punkt 1 ovan) har sammanfattats i en löpande 

text. Här redovisas punkter som lyfts ut och belysts av tidigare studier. Värt att ha i åtanke är att en 

del av de diskussioner som tas upp inte nödvändigtvis korrelerar till hur liknande satsningar av KK-

stiftelsen numera utformats. De tre programmen är inte, och har inte varit, helt statiska fenomen 

utan har utvecklats med tiden. Flera av de områden som tas upp kan därför ha blivit korrigerade av 

KK-stiftelsen. Därför återspeglar samtliga diskussioner i dessa avsnitt inte nödvändigtvis pågående, 

än mindre framtida, satsningar. Däremot kan de generella lärdomarna, både framgångar och 

motgångar, från de tre olika programformerna bidra till en bredare diskussion kring dessa former av 

stöd till forskning, innovation och samverkan. 

I ett nästa steg (punkt 2 ovan) har vi under litteraturgenomgången samlat in data kring de aktiviteter 

och resultat som KK-stiftelsen bedömt vara relevanta att samla in och redovisa. I de fall det har varit 

lämpligt och möjligt att kvantifiera resultaten har vi gjort detta i tabeller och diagram. I fall av mer 

kvalitativa data har vi istället sammanställt detta i löptext.  

Antalet examina, som är ett av de kvantifierade områdena, har i vissa av slutrapporterna redovisats 

dels som avklarade examina och dels som framtida examina. I det senare fallet har vi försökt att följa 

individen och kontrollera för examina. Kontrollen av examina utvidgades sedermera till att även 

inkludera redovisade avslutade examina för att 1.) fastställa tidpunkten för examina, och 2.) 

kontrollera för eventuella tidigare meriter i form av licentiatexamen för dem som redovisats ha 

avlagt en doktorsexamen inom ramen för satsningarna. Påpekas bör även att vi använder oss av 

avhandlingar som ett mått på examina, ett förfarande som vi kommer att återkomma till senare i 

kapitlet. 

Då resultaten av satsningarna och de data som vi samlat in skilt sig åt mellan de tre programmen har 

vi inledningsvis sammanställt resultaten för satsningarna inom företagsforskarskolor, 

forskningsprofiler och expertkompetens var för sig baserat på de data som KK-stiftelsen har 

efterfrågat. 
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Sedan har vi gjort sammanställningar och analyser av de data som kunnat samlas in utefter snarlika 

parametrar för samtliga eller minst två av programmen. Rådata kopplade till sammanställningarna 

återfinns i Excelfiler i anslutning till bilaga 2 och 3 i appendixet. Dessa mer övergripande 

sammanställningar gäller tre områden: 

1. Medel – dels de medel som KK-stiftelsen uppges ha bidragit med, dels de medel som 

samverkanspartners uppges ha bidragit med 

2. Samverkanspartners – dels partners som varit medfinansiärer, dels det totala antalet partners för 

respektive satsning, per program och för samtliga genomgångna satsningar över alla tre 

programmen 

3. Forskarstuderande – samtliga forskarstuderande och deras resultat per företagsforskarskola och 

forskningsprofil, samt totalt 

I samband med insamlingen av data kring forskarstuderande upptäckte vi att en delmängd av 

studenterna redovisades som resultat för mer än en satsning. Dessa överlappningar presenteras i 

samband med redovisningen av det totala antalet forskarstuderande i kapitel 10. Vi har även 

inkluderat resultat rörande examina (avhandlingar) på forskarnivå från tre satsningar som 

finansierats av SSF och Vinnova för att sätta denna form av dubbelräkning i ett något större 

perspektiv. I samband med detta tar vi även upp ett par frågor kring hur denna form av 

överlappningar kan tänkas påverka kompetensförsörjningen och möjligheterna till framtida 

effektstudier.  

 

Underlag 

Underlaget utgörs, som tidigare påpekats, av primärt två olika typer av källor: utvärderingar och 

slutrapporter inom ramen för företagsforskarskolor, profilsatsningar och expertkompetens. 

Slutrapporterna, eller självutvärderingarna, är information som samlats in och redovisats av 

aktörerna i satsningen, generellt sett via den programansvariga personen vid huvudmannen 

(lärosätet) för den enskilda satsningen. Utvärderingarna är till skillnad från slutrapporterna 

genomförda av en, från lärosätet/huvudmannen, extern part. Det finns uppenbara fördelar med att 

använda både slutrapporter och utvärderingar eftersom de tillför olika slags information. De 

nästkommande två sidorna utgör därför en kort redogörelser för underlaget och dess potentiella för- 

och nackdelar.   
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Slutrapporter 

Slutrapporterna har redovisats till KK-stiftelsen ett par månader och upp till ungefär ett och ett halvt 

år efter stödperiodens slut. Då är det alltför tidigt att uttala sig om några effekter, men rätt utförda 

är slutrapporterna ett utmärkt underlag att påvisa satsningarnas aktiviteter och resultat. 

Slutrapporterna inkluderar idealt allt ifrån detaljerade listor över personal, publikationer, 

samverkande företag, patent, ekonomisk redovisning och i övrigt väldokumenterad information om 

aktiviteter, resultat och samverkan. I andra fall berörs dessa områden mer översiktligt utan samma 

detaljrikedom. I stort sett alla resultatdata som vi har samlat in kommer från slutrapporterna och 

skillnaderna i rapporteringsförfaranden återspeglas därför i viss utsträckning i våra 

sammanställningar.  

Trots skillnaderna i slutrapporterna så kan de vara en god källa för information kring de direkta 

resultaten av satsningarna.  Slutrapporterna är författade av personer som stått satsningarna – dess 

inriktningar, mål och resultat – nära. Dessa personer kan således förväntas besitta en kännedom om 

vad som skett under stödperioden på ett väsentligt djupare och mer detaljerat plan än vad vare sig 

KKS eller externa utvärderare har. Samtidigt finns det en risk att ett sådant utlåtande kan ge en 

tillrättalagd bild då det handlar om redovisningar gentemot finansiären. Det bör påpekas att sådana 

försköningar – i den uträckning de överhuvudtaget förekommer – inte nödvändigtvis behöver vara 

ett medvetet val från de som rapporterar. Det kan också bero på att engagemanget i, och tilltron till, 

satsningarna skapar en övertro på resultaten.  

 

Utvärderingar 

Undersökningen av tidigare utlåtanden, vilka även inkluderar satsningar som inte genomförts vid de 

nya universiteten och högskolorna, har som mål att sammanfatta, belysa och tillvarata lärdomar från 

tidigare satsningar. Utvärderingarna skiljer sig åt i utförande men bygger oftast på olika 

kombinationer av dokumentstudier, platsbesök, ekonomisk redovisning, intervjuer, enkäter, 

självutvärderingar och peer review (expertgranskning).  

Det bör påpekas att utvärderingarna väsentligt skiljer sig åt i både djup och bredd då vissa baseras på 

exempelvis platsbesök och samtal med "nyckelpersoner" medan andra inkluderar så när som alla 

ovan listade informationskällor. Utvärderingarna är utförda av Faugert o Co, FBA Holding, inno 

Scandinavia, Ramböll och av KK-stiftelsen själv. Vissa är även genomförda i samarbete mellan KK-
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stiftelsen och utomstående utvärderare. Frågeställningarna i sig kommer från KK-stiftelsen, men 

tillvägagångssätten är företagsspecifika och skiljer sig därför åt mellan de olika utvärderarna.  

Flera av satsningarna som tas upp har utvärderats flera gånger, både vid en halvtids- och en 

slututvärdering. Somliga har även ingått i så kallade metautvärderingar, där flera satsningar redovisas 

parallellt. Ett par satsningar har därefter varit med i studier där man i efterhand har försökt utröna 

vilka effekterna blivit.  

Utvärderingarna studerar resursflöden och intern effektivitet, de bör inte ses som effektstudier och 

ofta inte heller resultatstudier i bemärkelsen att de mäter resultaten. Att utvärderingarna inte 

undersöker effekterna är inte uppseendeväckande då det primärt handlar om halvtids- och 

slututvärderingar vilket medför att flertalet potentiella effekter inte hunnit bli synliga och mätbara. 

Det utvärderingarna däremot illustrerar väl är hur involverade aktörer har upplevt deltagandet i de 

olika satsningarna och programmen: Vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra.  

Det bör också nämnas att syftet med halvtids- och slututvärderingarna skiljer sig åt. 

Halvtidsutvärderingarnas mål beskrivs ofta vara att klargöra satsningens tillstånd. KK-stiftelsens 

ambition är att halvtidsutvärderingarna ska vara både formativa (lärande) och summativa 

(kontrollerande) och att informationen som utvärderingarna ger ska utöka kontrollen, lärandet samt 

kunskaps- och kompetensutvecklingen. Den centrala frågan i halvtidsutvärderingarna blir således om 

satsningen utvecklats på avsett vis. Generellt sett studeras således ej resultat eller parametrar som 

forskningshöjd eller vetenskaplig kvalitet. Slututvärderingarna inkluderar, i varierande grad, de 

sistnämnda aspekterna och har ett större summativt syfte då programmen nyligen avslutats, eller i 

enstaka fall är på väg att avslutas.  

Utvärderare har inte samma kännedom om aktiviteterna och resultaten som författarna av 

slutrapporterna, å andra sidan bör de rimligen – såvida det inte kan tänkas påverka deras möjligheter 

att bli omvalda som utvärderare – inte heller besitta någon medveten eller omedveten vilja att 

försköna sina utlåtanden kring satsningarnas effektivitet och resultat. Utvärderingarna bör 

följaktligen kunna erbjuda en mer neutral bild av satsningarna. 

 

Underlagets spridning 

Det finns olikheter i underlaget som bör tas i beaktande. Vi har haft mindre underlag för somliga 

satsningar än andra. Tabellen nedan listar det underlag som vi har tagit del av kring de satsningar 

som ingått i studien. Slutrapporter, i somliga fall benämnda självutvärderingar, samlas under gruppen 
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slutrapporter. Övriga utvärderingar och studier benämns, i den mån det funnits en sådan 

kategorisering, så som rapportförfattarna själva valt att rubricera rapporterna. Påpekas bör även att 

vissa av utvärderingarna och uppföljningsrapporterna (ej slutrapporter) behandlar fler än en satsning 

då de kan vara metautvärderingar eller liknande.  

Tabell 6.2 Översikt av underlag 

 Satsning Slutrapport(er) Utvärdering(ar) 

Fö
re

ta
gs

fo
rs

ka
rs

ko
lo

r Bearbetningsteknik NEJ Uppföljningsrapport 

CAPE JA Uppföljningsrapport, Effektanalys 

Fenix NEJ Slututvärdering, Översiktsutvärdering 

Mekmassa JA Effektanalys 

RAP JA Uppföljningsrapport, Effektanalys 

SAVE-IT JA Uppföljningsrapport 

Tillämpad IT NEJ Slututvärdering, Översiktsutvärdering 

Fo
rs

kn
in

gs
p

ro
fi

le
r 

AASS JA 
Halvtidsutvärdering, Slututvärdering, Metautvärdering 
(SWOT-analys), Metautvärdering 

ASP JA Slututvärdering, Metautvärdering 

BESQ JA 
Slututvärdering, Metautvärdering (SWOT-analys), 
Metautvärdering 

Biofilms JA Halvtidsmetautvärdering, Metautvärdering 

CERES JA Halvtidsmetautvärdering, Metautvärdering 

IDSS JA Halvtidsutvärdering, Metautvärdering 

Infofusion JA 
Halvtidsutvärdering, Halvtidsmetautvärdering, 
Metautvärdering 

MRTC JA Slututvärdering, Metautvärdering 

MTM JA Slututvärdering, Metautvärdering 

NSE JA 
Slututvärdering, Metautvärdering (SWOT-analys), 
Metautvärdering 

STC JA Halvtidsmetautvärdering, Metautvärdering 

Ex
p

er
tk

o
m

p
et

e
n

s 

Kraft JA Slututvärdering, 2 Resultat & Effektstudier 

Meny JA Slututvärdering fas 1, 2 Resultat & Effektstudier 

Minst JA Slututvärdering 

Prodesign JA 2 Resultat & Effektstudier 

Produktionslyftet JA Halvtidsutvärdering 

Tekniq JA Slututvärdering, 2 Resultat & Effektstudier 

Tekniqinnovation NEJ Utvärdering12 

Upplevelseindustrin NEJ Effektutvärdering 

Som framgår av tabell 6:2 har vi haft tillgång till ett större underlag för forskningsprofiler och 

expertkompetens än företagsforskarskolor, något som man bör ha i åtanke vid 

resultatsammanställningar och liknande.  

                                                           
12 Benämns endast som utvärdering, men bör ses som en halvtidsutvärdering då den genomfördes två år innan satsningen 
avslutades. 
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Medel, partners och forskarstuderande i underlaget 

I flertalet slutrapporter har man slagit samman bidragen från olika partners, utan att särredovisa 

varifrån medlen kommit. Därför har vi valt att inkludera samtliga samverkande partners, oavsett om 

de representerar det privata näringslivet eller stat och kommun. Samtliga dessa aktörer kan mycket 

väl rubriceras som samverkanspartners men utgörs alltså inte enbart av företag. Även 

industriforskningsinstitut och privata forskningsinstitut såsom SIK, SICS och Acreo ingår i denna grupp 

när det finns dokumenterat att de inte enbart stått som finansiärer utan även samverkat. Vi har även 

inkluderat privata utländska aktörer, men däremot inte universitet, högskolor och institutioner 

därvid. Samverkande lärosäten har överhuvudtaget inte inkluderats i materialet, dock har en 

stiftelse, Chalmers industriteknik, med direkt koppling till Chalmers inräknats i underlaget. Inte heller 

har forskningsfinansiärer, som exempelvis Vinnova, SSF, EU och liknande, inräknats i underlaget.  

Utöver de samverkanspartners som medverkat inom ramen för projekt som finansierats av KK-

stiftelsen har vi samlat in underlag kring samverkanspartners som inte varit medfinansiärer, eller ej 

ingått i projekt som haft finansiering från KK-stiftelsen. Denna grupp har begränsats på samma sätt 

som ovanstående grupp har. Dock ingår utöver nämnda kategorier även en teknisk förvaltning och 

ett så kallat innovationskluster i denna grupp.   

I ursprungsläget har samtliga forskarstuderande som figurerat i slutrapporter räknats in. För 

profilsatsningarna gäller det endast de forskarstuderande som varit aktiva under profiltiden. Somliga 

profiler har, som del av ett sätt att förbereda en miljö för en profilsatsning, haft plattformsstöd från 

KK-stiftelsen innan profilstödet. I de fall då slutrapporter redovisat resultaten från både en profil och 

en plattform, har vi försökt att rensa bort de resultat som bortom tvekan kan ses som resultat för 

plattformen snarare än profilen. Detta gäller exempelvis examina som ligger året innan profilstart, 

dessa ingår således inte i materialet. Efter insamlingen av samtliga övriga forskarstuderande som 

omnämnts i slutrapporterna har somliga av olika skäl rensats bort. Totalt sett har 17 studenter, 

fördelat på tre satsningar, plockats bort ur urvalet. De berörda satsningarna är Biofilms (11), MTM (5) 

och AASS (1). I Biofilms fall handlar det om studenter som uttryckligen inte finansierats av KK-

stiftelsen. I MTMs fall handlar det om studenter som blivit antagna efter profilstödets slut. För AASS 

gäller det en student som hade lagt fram sin doktorsavhandling innan profilstarten.  
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Resultatens jämförbarhet 

För samtliga tre program görs i viss mån olika jämförelser av resultaten. Här bör påpekas att all data 

inte är jämförbar. Anledningen är att redovisningen av resultat skiljer sig åt mellan de olika 

programmen och mellan de olika satsningarna. Detta gäller även för satsningar som är av samma 

generation, dvs. har beviljats anslag under mer eller mindre samma period. Efter genomgången av 

slutrapporter framgår det att data är svåra, i vissa fall omöjliga, att särskilja. I fallet av medverkande 

partners och mängden bidrag från dessa är problemet främst att det ofta saknas särredovisning vilket 

gör att vi endast kan veta hur stort det totala bidraget från partners är. Därutöver slås ofta flera olika 

aktörers bidrag ihop och redovisas per projekt, oavsett om det rör sig om privata företag, statliga 

bolag, forskningsinstitut eller myndigheter vilket i somliga fall gör det svårt att särredovisa bidragen 

från näringslivet.  

 

Potentiell överskattning av forskarstuderande och examina 

De data om forskarexamina som presenteras i rapporten är enligt vår bedömning inte helt 

jämförbara. Av flera skäl finns det risk att resultaten överskattas. De främsta anledningarna till att vi 

tror att resultaten kring forskarstuderande troligtvis kan ha överskattats är:  

 Då forskarstudier vanligtvis tar minst 4-5 år i anspråk att slutföra har vi inkluderat resultat 

efter stödtidens slut och slutrapporten redovisats. På detta sätt kunde vi inkludera de 

resultat av satsningarna som ligger med en viss tidsfördröjning. Detta förfarande kan dock 

även leda till att examina som inte ens påbörjats inom ramen för satsningarna inkluderas. 

Exempelvis kan någon ta ut en licentiatexamen samma år som satsningen avslutas, och 

sedan lägga fram en doktorsavhandling ett antal år senare. Detta resultat räknas i vårt 

material som en doktorsexamen även om man skulle kunna hävda att det borde räknas som 

en licentiatexamen. 

 Det finns en stor diskrepans i hur satsningarna redovisar sina resultat. Det finns anledning att 

tro att vissa satsningar endast redovisar de resultat som är direkt kopplade till KK-stiftelsens 

finansiering, medan det i andra fall förefaller troligt att samtliga forskarstuderande som på 

något vis varit aktiva eller haft anknytning till satsningarna har räknats in, oavsett 

finansiering. Det här kan således överdriva resultaten för somliga satsningar, samt resultaten 

totalt sett. Därför missgynnas, relativt sett, förmodligen också satsningar som haft en mer 

detaljerad redovisning av sina forskarstuderande.  

 När det kommer till beräkningen av poäng, som vi använder oss av för att få en större 

jämförbarhet mellan olika satsningar, kan återigen satsningar med mer detaljerad 

redovisning missgynnas. I detta fall handlar det om hur tidigare meriter inkluderats. 

Exempelvis redovisar endast två av femton satsningar antagningsår och i vilket skede av 

studierna doktoranden befunnit sig vid starten av satsningen, båda dessa är 
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företagsforskarskolor. Ytterligare en forskarskola och tre forskningsprofiler anger 

antagningsår, emellertid gör en av profilerna endast detta för en delmängd av studenterna. 

Det här medför med stor sannolikhet att somliga satsningars resultat, i termer av poäng, 

överskattas. 

 Vi redovisar det totala antalet studenter som lagt fram någon form av avhandling. Däremot, 

på grund av hur examinationssystemet är uppbyggt i Sverige, behöver detta inte betyda att 

individerna har tagit ut examen. Detta hänger ihop med att man som individ aktivt måste 

ansöka om examen för att få ut en sådan. En student kan exempelvis lägga fram en 

avhandling utan att ha uppfyllt kraven för examen. En forskarstuderande kan således 

disputera innan denna har slutfört sina kursfordringar, vilket betyder att en examen inte 

kommer att utfärdas innan dessa kurser blivit godkända. Detta skulle kunna leda till en 

överskattning av relationen mellan antagna studenter och antalet examina. Vi bedömer 

emellertid inte att detta bör skapa någon större överskattning i underlaget, men bör oavsett 

påpekas.   

Svårigheter finns i många fall i tolkningen av data. Bör man exempelvis räkna samtliga doktorander 

med anknytning till en satsning som ett resultat av denna, eller bara de som mottagit finansiering 

från KK-stiftelsen? I sammanställningarna har vi försökt räkna generöst, snarare än tvärtom. Det finns 

följaktligen vissa skäl till att vår redovisning kring forskarstuderande kan överskatta antalet något. 

 

Potentiell underskattning av medfinansierande partners och avhandlingar 

I 39 fall har vi inte lyckats hitta några avhandlingar hos forskarstudenter vid olika satsningar. Några av 

dessa uppges fortfarande vara aktiva doktorander, andra har inte uttryckligen varit registrerade som 

avhopp vid slutrapporteringarna, men har inte lagt fram någon avhandling i efterhand. I detta 

sammanhang bör det även påpekas att de satsningar som ligger senare i tiden är de som främst bör 

kunna missgynnas i denna redovisning då sannolikheten är högre att det fortfarande finns individer 

som aktivt bedriver forskarstudier. Mer exakt förefaller detta, givet informationen från 

slutrapporterna, kunna förbättra resultaten för producerade avhandlingar för Biofilms och STC bland 

profilerna och RAP, Mekmassa och SAVE-IT bland företagsforskarskolorna.  

Vi har försökt följa samtliga individer i materialet för att, om möjligt, kontrollera för eventuellt 

felstavade namn i slutrapporter, samt om personerna bytt namn. En handfull studenter har hittats 

med denna metod, men det är fullt möjligt att vi har missat några individer. Detta skulle kunna 

underskatta förhållandet mellan antalet forskarstuderande och de som lagt fram en avhandling. 

En tredje punkt som eventuellt underskattar både aktiviteter och resultat när det kommer till de 

forskarstuderande är om satsningarna själva inte har rapporterat alla individer. Detta påverkar både 
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antalet avhopp, gruppen som inte lagt fram någon avhandling och de som blivit examinerade. Om 

det finns sådana felaktigheter i underlaget bör dessa emellertid främst ses som rapporterande 

aktörers ansvar. 

När det kommer till samverkanspartners vill vi belysa att vi framställer två olika mått på detta: dels 

det totala antalet samverkanspartners som vi har kunnat identifiera; dels det totala antalet 

medfinansierande samverkanspartners. Att vi överhuvudtaget gör en åtskillnad är för att där man 

gjort en sådan, har det visat sig att satsningarna i praktiken har samverkat med fler partners än vad 

den ekonomiska redovisningen synliggör. Emellertid har endast åtta av profilsatsningarna framställt 

särredovisningar som visar på hur mycket olika partners bidragit med. Bland de tre profilerna som ej 

redovisat för intäkter eller kostnader på partnernivå: IDSS, Infofusion och NSE, har emellertid IDSS, 

trots att en särredovisning av bidrag saknas, redogjort för vilka av sina partners som ingått i KKS-

finansierade projekt, och vilka som inte har det. NSE har redovisat kostnaderna för KKS för de projekt 

som partnerna varit inblandade i, däremot redovisas bara en totalsumma för samtliga partners 

gemensamt. När det gäller IDSS saknas liknande uppställningar på partnernivå helt och hållet. 

Den totala gruppen samverkanspartners reflekterar således partners som varit medfinansiärer, 

partners som exempelvis samverkat i Vinnova- eller högskolefinansierade projekt, indirekt samverkat 

genom samarbeten med medfinansierande partners, eller där det varit svårtolkat om partnerna varit 

medfinansiärer eller ej. Den medfinansierande gruppen är partners som med säkerhet har bidragit till 

finansieringen, oftast via in-kind-finansiering. Men på grund av att vi behövt göra avvägningar av 

underlaget underskattas möjligtvis antalet medfinansiärer i vissa fall.  
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7. Företagsforskarskolor 

 

Detta kapitel går närmare in på KK-stiftelsens satsningar inom ramen för företagsforskarskolor. Syftet 

med programmet har varit att stärka konkurrenskraften inom akademi och i näringsliv. De 

övergripande målsättningarna har dels varit att skapa varaktiga relationer mellan akademi och 

näringsliv genom samverkan, dels att öka kompetensen i näringslivet genom fler forskarutbildade ute 

på företagen. Den första målsättningen ligger i linje med KK-stiftelsens övriga satsningar på ökad 

samverkan, medan den andra är mer specifik för just forskarskolorna. Företagsforskarskarskolor är 

ett relativt nytt fenomen i Sverige och här har KK-stiftelsen legat i framkant. Till skillnad från 

traditionella forskarskolor har det funnits ett medfinansieringskrav från KK-stiftelsens sida: 

Samverkanspartners måste minst matcha de medel som KK-stiftelsen bidragit med. 

Mellan 1996 och 2005 beviljade KK-stiftelsen stöd till totalt 21 företagsforskarskolor. Sju av dessa, 

med start mellan 1997 och 2006 ingår i vårt underlag. Av de första sex forskarskolorna utvärderades 

två, båda med start 1997 och full aktivitet mellan 1998 och 2003. Bägge finns med i underlaget kring 

tidigare utlåtanden, men inkluderas inte i sammanställningar av resultat. Ytterligare tolv 

forskarskolor beviljades efter de första sex, två av dessa, med start 2003 respektive 2004 är 

inkluderade i denna studie, dock är endast den ena med i resultatsammanställningarna. Tre 

forskarskolor beviljades medel under hösten 2005 och startade sin verksamhet inom ramen för KK-

stiftelsens företagsforskarskolor under 2006. Dessa satsningar utgör den sista generationen 

avslutade forskarskolor och samtliga tre finns representerade i underlaget för resultatanalyser, men 

endast två av dem ingår i underlaget för tidigare utlåtanden. 

Tabell 7.1 redovisar KK-stiftelsens avslutade företagsforskarskolor som ingår i denna rapport. Sex 

satsningar ingår i genomgången av utvärderingar och fyra i resultatsammanställningen. Urvalet skiljer 

sig åt på grund av tillgängligt material och rekommendationer från KK-stiftelsens sida om vilka 

satsningar som resultat ska redovisas från. 
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Tabell 7.1 Företagsforskarskolor i studien 

Företagsforskarskola  Stödperiod  Utlåtanden  Resultat  

Fenix  1997-2005 x   

Tillämpad IT  1997-2003/04 x   

Bearbetningsteknik  2003-2009 x   

SAVE-IT  2004-2009 x  x  

RAP  2006-2011 x  x  

CAPE  2006-2012 x  x  

Mekmassa  2006-2012  x  

Totalt 7 satsningar   6  4  

 

Tidigare utvärderingar 

De tidigare utlåtandena grundar sig på uppföljningsrapporter och utvärderingar av sex 

företagsforskarskolor. I materialet inkluderas även en rapport från 2003 om KK-stiftelsens koncept 

företagsforskarskolor och en effektanalys från 2014. Utöver detta ingår en metautvärdering av 

företagsforskarskolor, som inbegriper både KK-stiftelsens satsningar och andra typer av 

forskarskolor.  

Doktoranden som brygga mellan näringsliv och akademi 

Något som skiljer KK-stiftelsens företagsforskarskolor från andra typer av forskarskolor är 

doktorandernas roll som gränsgångare mellan akademi och näringsliv snarare än mellan olika 

vetenskapliga discipliner. Hur väl denna roll som gränsgångare mellan akademi och näringsliv uppfylls 

beror på ett flertal faktorer, somliga är helt personspecifika, men till stor del tycks det hänga på att 

doktoranderna inte blir låsta vid antingen lärosätet eller företaget. Exempelvis anser sig 

doktoranderna vid forskarskolan i tillämpad IT och industriell programvaruteknik (Faugert & Co 

2006h) ha fungerat väl i rollen som gränsgångare, däremot påpekar de att det är en form av 

balansgång där ett perspektiv – antingen akademins eller näringslivets – allt som oftast tar överhand 

och att det är svårt att finna en balans mellan dessa.  

Faugert & Co (2006b) menar vidare att forskarskolan Fenix, en av KK-stiftelsens tidiga 

företagsforskarskolor, lyckades nyttja företagsdoktoranderna som en central strategisk tillgång och 

gränsgångare mellan företagen och forskarskolan. Däremot lyfts det fram att alla som blev 

rekryterade inte var ideala som gränsgångare. Detta illustrerar betydelsen av att rekrytera 

doktorander som är lämpade för att röra sig i både akademin och näringslivet.  
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Doktorander som rör sig mellan akademin och näringslivet har enligt KKS en fördel i att de kan få 

tillgång till "riktig data", data som annars kan vara svåra för en doktorand att få ta del av (KKS 2014). 

Samtidigt har de kravet att kunna balansera olika hänsynstaganden. Alltså behövs det ett ramverk för 

att underlätta balansgången så att doktoranden inte riskerar att komma i kläm mellan olika 

intressen. 

Flera utvärderingar tar också upp att det är önskvärt att doktoranden har tidigare 

näringslivserfarenhet för att lättare komma in i miljön på företagen och för att förstå hur företag 

resonerar och agerar. Vidare verkar det vara en fördel om doktoranden tidigare har arbetat på 

samma företag eftersom det då blir lättare att fungera socialt med övriga medarbetare i den nya 

rollen som doktorand. Annars kan det vara svårt att ta sig in i gemenskapen på företagen som 

nykomling (KK-stiftelsen 2008b). Företagsanställningar av doktorander, vilket numera är ett krav, 

förefaller även ligga bättre i linje med företagsforskarskolornas mål att ha fler disputerade i 

näringslivet än en anställning vid ett lärosäte/institut gör (FBA Holding AB 2003).  

Mottagarkapacitet och doktoranden som kunskapskanal 

En stor fördel med företagsforskarskolorna är att doktoranderna får en plattform i både akademi och 

näringsliv. Majoriteten av doktoranderna vid RAP (KK-stiftelsen 2009b) framhöll att det generellt sett 

funnits en stark koppling mellan deras forskning och företagens produktutveckling. Något som 

däremot behöver förbättras är att utveckla strategier för att de kunskaper som doktoranderna 

förvärvar under studietiden faktiskt tas tillvara av näringslivet och används till företagens nytta.  

Vid uppföljningen av CAPE (KK-stiftelsen 2009a) påpekade doktoranderna bl.a. att nyttan av att 

arbeta i den industriella miljön är stor då detta bidrar till en ökad förståelse för de frågor som de 

behandlar i sina projekt. Däremot vittnar flera doktorander om att intresset för forskningsprojekten 

hos företagen har varit varierande och att de därför inte fått dela med sig av sina forskningsresultat i 

tillräcklig utsträckning. Likaså påvisar Faugert & Co (2006b) att företagen som var kopplade till Fenix 

ibland brast i sitt intresse och att de därför inte alltid tillvaratog doktorandernas kompetens, vilket 

innebar outnyttjade och bortslösade resurser. Dessa lärdomar vittnar om vikten av att välja 

samverkansföretagen noggrant. Företag bör inte bara ha ett intresse för forskningen, utan även ha 

tillräcklig mottagarkapacitet och resurser att ta tillvara utbytet med doktoranderna och akademin.  

Enligt industrirepresentanter finns ett behov av att tydliggöra mervärdet för företagen, eftersom 

flertalet upplever att det är svårt att se några konkreta effekter av samarbetena (Faugert  & Co 

2006h). Flera av företagen vid forskarskolan i bearbetningsteknik (KK-stiftelsen 2008b) uppgav att de 

skulle kunna tänka sig att bidra till fler doktorander vid forskarskolan, ja t.o.m. att heltidsfinansiera 
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dessa. Detta bör vara en indikation på att företagsnyttan åtminstone i detta fall har varit god. 

Generellt sett behöver kunskapen inom näringslivet om vad en forskarutbildad person kan bidra med 

förbättras, en diskussion som bl.a. förs av expertgruppen vid utvärderingen av Tillämpad IT och 

industriell programvaruteknik (Faugert & Co 2006h). Det förefaller således finnas ett behov av att öka 

förståelsen för forskningens betydelse för samverkanspartners från näringslivet. 

Ett intressant konstaterande i effektanalysen av CAPE, RAP och Mekmassa är att det är mycket 

lättare att attrahera företag med tidigare forskningsvana. För samtliga tre företagsforskarskolor 

förefaller den samverkan som bedrivits primärt handla om återkommande samverkan, företag som 

redan haft en etablerad kontakt med lärosätena innan forskarskolorna initierats (KKS 2014). Det 

handlar således om att stärka redan befintliga relationer med företag med en tillräckligt hög 

mottagarkapacitet, snarare än att skapa nya relationer.  

Kontaktytor som garant för fortsatt engagemang  

Frågan om hur man hittar en balans mellan vetenskaplig kvalitet och industrirelevans väcks i de flesta 

utvärderingarna. När det fungerat väl förefaller denna balans ha skapats genom att det funnits en 

stark kontaktyta mellan företag och lärosäte. Balansen tycks vidare ha varit lättare att hantera i de 

fall där handledaren själv fungerat som ett slags gränsgångare och varit involverad i både näringsliv 

och akademi. I många fall verkar det som att kontakten mellan företag och lärosäten i hög grad hängt 

på doktoranderna som individer. Åtskilliga doktorander vittnar om ytterst lite direktkontakt mellan 

forskarskolan och företagen. Vissa doktorander framhåller att det hade varit önskvärt om 

handledarna hade haft mer kontakt med varandra samt att både handledare från akademi och 

näringsliv borde ha deltagit vid presentationer av forskningsresultat. Detta skulle ha gett större 

legitimitet åt resultaten (FBA 2003). 

Bristen på kontaktytor påverkar inte bara doktoranderna. Vikten av ett formaliserat och strategiskt 

samarbete mellan företag och högskola har bl.a. påpekats av KK-stiftelsen (2008c) vid uppföljningen 

av SAVE-IT. Även medverkande företag vid bl.a. RAP (KK-stiftelsen 2009b) har identifierat otillräcklig 

kommunikation mellan företagen och de akademiska handledarna (samt mellan de involverade 

företagen) som ett problem, framförallt då det begränsat det förväntade kunskapsutbytet. En av de 

huvudsakliga anledningarna till att företag deltar i dessa program är att få närmare kontakt med 

akademin och tillgång till nya forskningsresultat. Men om kommunikationen fungerar dåligt är det 

troligt att nyttan av denna form av samverkan blir mindre.  

En av anledningarna till varför ett gediget företagsengagemang är så fördelaktigt är enligt KKS att det 

bidrar till mer integrerade projekt med tydliga mål, en punkt som vi ska återkomma till. I samma 
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rapport lyfts också att kravet på medfinansiering förefaller vara som en garant för 

företagsengagemang (KKS 2014). 

Äganderätt och olika incitamentsstrukturer 

En annan fråga som är värd att lyftas är vem som äger rätten till de upptäckter och resultat som olika 

projekt genererar. Företagsanställda doktoranders resultat ägs av företaget, men den vetenskapliga 

handledarens resultat ägs av handledaren själv, om inget annat avtalats13. Därför kan det i vissa fall 

saknas incitament från företagens sida att tillhandahålla resultat till akademin. Det är därför vitalt att 

diskutera hur villkoren för forskningsresultat påverkar företagens finansieringsvilja. Forskning är 

något som allmänheten i regel har fri tillgång till – och som forskarna förväntas sprida. För 

företagshemligheter gäller helt andra spelregler och balansgången är en fråga som väcks i ett par av 

utvärderingarna. Exempelvis gav flera av doktoranderna vid SAVE-IT (KK-stiftelsen 2008c) uttryck för 

att företagen i vissa fall har önskat hemlighålla vissa resultat vilket har gjort att vetenskapliga artiklar 

ibland har fått svagare relevans. Detta är ett problem som kan åtgärdas, men givet de olika 

målsättningarna för akademi och näringsliv kommer problematiken knappast att helt försvinna. I 

sammanhanget bör emellertid påpekas att KKS i sin effektanalys inte kommer till samma slutsats. 

Visst finns det olika incitament, men enligt de intervjuer som KKS i efterhand genomfört så förefaller 

de olika incitamenten (akademi vs näringsliv) inte upplevas som ett problem för doktoranderna.  

Även näringslivsrepresentanter vid RAP (KK-stiftelsen 2009b) har lyft problematiken kring IPR-

frågorna och efterfrågar tydligare riktlinjer för hur dessa ska hanteras. KKS menar i sin effektstudie 

kring bl.a. RAP att man vid flera företag har skapat rutiner kring hur dessa frågor ska hanteras. Där 

satte företagen snarare stort värde på att resultaten faktiskt spreds (KKS 2014). Meningarna går 

onekligen isär. 

Resulterat har blivit bättre i de fall där frågeställningarna har utgått ifrån företagens behov snarare 

än doktorandens. Frågan kompliceras av att doktoranden bör vara ytterst motiverad inför och 

intresserad av sitt forskningsområde för att fullfölja sina studier. Däremot är det större risk att 

företagen brister i intresse om frågeställningarna inte riktigt kopplar till ett område där det finns 

konkret nytta för företaget. 

                                                           
13 Enligt lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar (LAU) har arbetsgivaren generellt sett rätt till de anställdas – i 
allmän eller enskild tjänst – patenterbara resultat. Däremot finns det ett undantag från denna regel – det så kallade 
lärarundantaget – som säger att "lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet 
skall inte i denna egenskap anses såsom arbetstagare enligt denna lag" (1§ 2st., LAU 1949:345). LAU är däremot semi-
dispositiv och detta undantag behöver inte alltid tillämpas. En skälig ersättning skall utgå till uppfinnaren och är tvingande, 
men både forskare och doktorander äger rätten av avtala bort sin äganderätt till förmån för t.ex. en forskningsfinansiär. 
Avtal över vem som immaterialrättigheterna tillfaller bör däremot upprättas för att främja en tydlighet mellan forskare, 
lärosäten och företag. 
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I anslutning till detta kan det vara väl värt att framhålla en intressant poäng från effektstudien av 

CAPE, RAP och Mekmassa. En av anledningarna, även om kanske inte den mest uttalade, till att 

företag är med i denna typ av samverkansprojekt är för att få en vetenskaplig legitimitet för sina 

produkter. Att figurera i vetenskapliga tidskrifter kan därigenom i vissa fall vara ett huvudsyfte även 

för företagen (KKS 2014:16). 

Tydliga roller med gemensam styrning och vision 

Styrningen är den faktor som i FBAs utvärdering av företagsforskarkonceptet 2003 uppfattades av 

samtliga grupper (skolor, företag och doktorander) som en av de mest kritiska. Utvärderingen 

efterfrågade då ett större krav på planer och avtal för de enskilda projekten.  

I en översiktsrapport av Faugert & Co (2006c), som avhandlar 14 forskarskolor i Sverige, framhålls 

betydelsen av tydligt identifierade roller för företag, lärosäten och doktorander; jämsides en 

gemensam vision för forskningsinriktningen. På motsvarande sätt understryker även FBA (2003) 

vikten av att forskarskolorna i sig är profilerade och visar upp tydliga identiteter. Det förefaller också 

som att samverkan fungerat bäst i de fall där företagen i större utsträckning har "ägt" projekt (i detta 

fall inte i legala termer, utan snarare i form av att frågeställningarnas utgått från företagens behov 

och att de varit direkt involverade i styrningen av dessa) i kombination med att det funnits en tydlig 

forskningsvision vid forskarskolan. Projekten vid Tillämpad IT och industriell programvaruteknik 

uppvisade enligt Faugert & Co varierande kvalitet, vilket delvis anses kunna härstamma från en 

otydlig forskningsidentitet och att problemformuleringarna ofta kommit från doktoranderna själva 

snarare än ur någon form av gemensam forskningsvision (Faugert & Co 2006h). Gemensam styrning 

och vision förefaller således vara fördelaktigt. 

Företagsforskarskolornas avtryck på kompetensförsörjning och samverkan 

Genomgående uttrycks i utvärderingarna att doktoranderna tillfört djupare kompetens, utökad 

kontaktyta mot akademin och möjligheter till samarbete med andra doktorander och företag. Ökad 

kompetens nämns som den viktigaste kortsiktiga effekten för både studenter och företag i 

effektanalysen av CAPE, RAP och Mekmassa (KKS 2014). Bland doktoranderna ses ofta den personliga 

utvecklingen och lärdomarna om vad det innebär att forska som den främsta nyttan. Nära 85 procent 

av de som svarade på enkäten FBA (2003) skickade ut vid sin genomgång av elva forskarskolor var 

mycket eller ganska nöjda med utbildningen.14  

                                                           
14 Däremot kan utvärderingen inte ge någon tydlig bild av i vilken utsträckning doktoranderna i praktiken haft nytta av 
utbildningen i termer av personlig karriär. Endast en fjärdedel av doktoranderna som svarat på enkäten menar att företaget 
hade en plan för hur de och deras kompetens ska användas i företaget. FBA (2003) ss. 23-4. 
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På en strukturell nivå tycks däremot forskarskolorna enligt Faugert & Co (2006h) ha lämnat 

begränsade avtryck inom akademi och näringsliv. Vad flertalet intervjupersoner beskriver handlar 

främst om effekter på individnivå. De konkreta avtrycken inom företagen, i form av nya produkter, är 

begränsat och endast en minoritet av företagen uppger att de har upplevt sådana effekter. I KKS-

rapporten från 2014 tycker man sig däremot kunna se större spill-over-effekter hos Mekmassa som 

haft en mindre ämnesmässig spridning än de andra två forskarskolorna i studien. Detta vittnar om att 

satsningarna bör ha ett samlat fokus, kanske rent av rikta sig mot en enda bransch eller delbransch. 

Kompetenshöjningar för både företag och forskarstuderande står oftast i fokus vid utvärderingarna, 

men därutöver är också nätverken viktiga. Företagen kan, utöver att knyta nya eller fördjupade 

kontakter med akademin, skapa relationer med andra aktörer inom näringslivet, andra 

samverkanspartners. Nyttan av detta bör återigen kanske vara som störst när det gäller aktörer inom 

samma bransch. KKS lyfter emellertid fram att det förefaller vara doktoranderna som är bäst på att ta 

tillvara chansen att nätverka och skapa värdefulla kontakter. I dessa fall handlar det då snarast om 

att nätverken framförallt skapar nya framtida jobbmöjligheter (KKS 2014). 

Den kanske viktigaste långsiktiga effekten är däremot att doktoranderna i hög utsträckning förefaller 

fortsätta att vara verksamma i näringslivet. Enligt KKS studie så har inte mindre än 79 procent av de 

som bedrivit forskarstudier vid Mekmassa, CAPE och RAP stannat kvar inom näringslivet (KKS 2014)15. 

Sammanfattningsvis anses, vid tidigare utförda uppföljningar och utvärderingar, att det första målet 

med forskarskolorna – att få fler forskarutbildade till näringslivet – generellts sett ha uppfyllts väl vid 

de olika forskarskolorna. Bland annat påvisar studien av KKS (2014) att de flesta som bedrivit 

forskarstudier inom ramen för dessa satsningar stannat kvar inom näringslivet. Vad gäller det andra 

målet – att stärka samverkan mellan akademi och företag – anses detta vid flera av 

företagsforskarskolarna ha kunnat ske i större omfattning och på ett mer utvecklat och strategiskt 

sätt.  

 

Resultat från fyra företagsforskarskolor 

De resultat som presenteras från företagsforskarskolorna utgår från KK-stiftelsens anmodan om 

kvantifiering av resultat och är uppdelade i fyra steg. Redogörelsen sker i följande ordning: 1.) Medel 

som såväl KK-stiftelsen som de medverkande företagen har bidragit med; 2.) Beskrivning och 

kvantifiering av de företag som varit involverade i de olika satsningarna; 3.) Doktorandkurser som 

                                                           
15 Nio procent har stannat i akademin och uppgifter saknas för ytterligare tolv procent. 
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utvecklats under stödtiden; och 4.) Beskrivning och kvantifiering av forskarstuderande som varit 

involverade. Som framgår av tabell 7.2 ligger samtliga fyra forskarskolor relativt nära varandra i 

tiden. Emellertid ingår SAVE-IT i en tidigare våg av utlysningar än de övriga tre. 

Tabell 7.2. Rapporteringsdatum för företagsforskarskolor som ingår i resultatanalyser 

 

Företagsforskarskola Stödperiod Slutrapport daterad 

SAVE-IT 2004-2009 2011-11-0816 

RAP 2006-2011 Ej daterad 

CAPE 2006-2012 2012-09-03 

Mekmassa 2006-2012 2013-01-18 

 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Medel från KK-stiftelsen och samverkanspartners  

KK-stiftelsens företagsforskarskolor har varit mycket framgångsrika i att attrahera medel från 

medverkande partners. Vid en sammanställning av de fyra företagsforskarskolor som har ingått i vår 

resultatgenomgång kan vi konstatera att de totalt sett har lyckats få in nästan dubbelt så mycket 

bidrag från samverkanspartners som från KK-stiftelsen.  

Tabell 7.3. Bidrag från KKS och samverkanspartners till företagsforskarskolorna (i miljoner kronor) 

 

Satsning KK-stiftelsen Partners Partners i % 

SAVE-IT 20,8 26,717 56,2 

RAP 16,618 29,5 64 

CAPE 21,5 44,4 67,4 

Mekmassa 16,8 30,6 64,6 

Totalt 75,7 131,319 63,4 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Tabell 7.3 illustrerar att bidraget från partners uppgår till knappt två tredjedelar, eller drygt 63 

procent av det sammanslagna bidraget från partners och KK-stiftelsen. Samtliga fyra 

företagsforskarskolor har tydligt lyckats få in ett större bidrag från sina samverkanspartners än vad 

de har mottagit från KK-stiftelsen. Relativt sett förefaller de tre skolor som startades 2006 ha varit 

mer lyckosamma i detta avseende än SAVE-IT som inledde sin verksamhet ett par år tidigare.  

                                                           
16 Avser det datum som rapporten var KK-stiftelsen tillhanda. 
17 Beloppet inkluderar SICS (ett forskningsinstitut) som bidragit med knappt en miljon in-kind. 
18 Medlen från KK-stiftelsen uppgår enligt huvudrapporten till 21,6 miljoner kronor . I den ekonomiska redovisningen upp 
går dock denna siffra istället till 16,6 miljoner kronor . 
19 Det avrundade totalbeloppet summerar till 0,1miljoner kronor  mer än posterna i tabellen då den är beräknad på 
beloppen innan avrundning.  
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Då vi endast har resultat från en enda företagsforskarskola som inte ingår i den sista generationen 

avslutade forskarskolor kan vi inte säga så mycket om utvecklingen över tid. Det, relativt sett, lägre 

resultatet i termer av medfinansiering från samverkanspartners för SAVE-IT kan vara unikt för just 

denna företagsforskarskola, eller så skulle det kunna vara en indikation på att 

företagsforskarskolorna har blivit bättre på att attrahera medfinansiering med tiden. Emellertid är 

dessvärre underlaget alldeles för litet för att kunna belägga det. 

 

Samverkanspartners 

När det kommer till samverkanspartners har de fyra företagsforskarskolorna haft mellan 8 och 19 

medfinansierande partners. Företagsforskarskolan i mekanisk massateknik har det lägsta antalet 

medfinansiärer med åtta partners, dock har forskarskolan utöver detta haft ytterligare sex partners 

som uppges ha varit med och samverkat utan att ha medfinansierat.  

Tabell 7.4 visar antalet samverkanspartners per satsning, och totalt över de fyra satsningarna. Siffran 

inom parentes anger det totala antalet partners där partners som ej angivits som medfinansiärer 

räknats in. Kolumnen "unika partners" relaterar till hur många olika partners som medverkat vid 

företagsforskarskolorna. I denna kolumn diskonterar vi för företag som samverkat genom flera olika 

enheter eller liknande. Exempelvis har Volvo Powertrain, Volvo Car Corporation, Volvo Technology, 

Volvo Construction Equipment Components och Volvo i Olofström alla listats som 

samverkanspartners i slutrapporten för CAPE, samtliga av dessa ingår i satsningens totala summa av 

19 samverkanspartners, dock motsvarar dessa fem partners endast "Volvo" i kolumnen unika 

partners. Denna uppdelning är gjord för att åskådliggöra till hur stor del stora bolag utgör 

samverkanspartner och hur stor den totala spridningen av samverkanspartners är. 
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Tabell 7.4 Samverkanspartners vid företagsforskarskolorna 

 

Företagsforskarskola Partners Unika partners 

SAVE-IT 1920 14 

RAP 1321 11 

CAPE 1922 13 

Mekmassa 8(14)23 8(14) 

Totalt 4 59(65) 40(46) 

Källa: Slutrapporten för respektive satsning  

Observeras att raderna i kolumnen partners summerar till det totala antalet partners för varje 

satsning och tar ej hänsyn till om samma partner är med i flera av satsningarna. Kolumnen över unika 

partners å andra sidan summerar inte till 46 (52) som den skulle gjort om man hade räknat samman 

samtliga rader i kolumnen utan till 40 (46). Anledningen till detta är att summeringen tar hänsyn till 

om partners samverkat med mer än en företagsforskarskola. Med andra ord påvisar den sista raden i 

kolumnen "unika partners" hur många partners som varit involverade i de fyra 

företagsforskarskolorna totalt sett.  

Vi kan således konstatera att de 131,3 miljoner kronor som vi redovisade i det förra avsnittet är ett 

resultat av 59 samverkande och medfinansierande partners. Det skulle motsvara ett genomsnittligt 

bidrag på drygt 2,2 miljoner kronor per partner, men då bör noteras att ett antal stora bolag har stått 

för en ansenlig del av bidragen. När antalet unika partners summeras är det 40 stycken som 

samverkat med de fyra företagsforskarskolorna. Och i realiteten har de partners som samverkat med 

flera företagsforskarskolor, och med flera divisioner eller bolag inom stora koncerner, avgörande 

betydelse för företagsforskarskolorna. Totalt sett diskonteras 19 samverkanspartners fördelat på sju 

partners när vi listar det unika antalet. Med andra ord utgör sju partners/företag 26 fall av 

medfinansierad samverkan. 

Utvidgad och återkommande samverkan 

I tabell 7.5 har vi sammanställt den samverkan som de sju företagen bidragit med vid de fyra 

företagsforskarskolorna. Kolumnen samverkan anger antal gånger företaget, eller en 

division/dotterbolag inom koncernen, har haft samverkan med en företagsforskarskola. Kolumnen 

företagsforskarskolor visar hur många forskarskolor som företaget, eller någon division/dotterbolag, 

                                                           
20 Fem av partnerna utgörs av olika divisioner inom Ericsson. Två av partnerna utgörs av olika divisioner inom Saab.   
21 Två av partnerna utgörs av olika divisioner inom Saab, och ytterligare två av partnerna utgörs av olika divisioner inom 
ABB.   
22 Fem av industripartnerna utgörs av olika divisioner inom Volvo. Två av partnerna utgörs av olika divisioner inom Sandvik, 
och ytterligare två av partnerna utgörs av olika divisioner inom Uddeholm. 
23 Tre företag har varit indirekt medverkande via andra företag. Tre organisationer/forskningsinstitut har varit direkt 
medverkande, men står ej med som medfinansiärer.  
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har varit samverkat med. Den sista kolumnen, bidrag från partners, visar det totala beloppet som 

dessa partners bidragit med. Exempelvis har ABB varit med i RAP via ABB Corporate Research och 

ABB Force Measurement, samt i SAVE-IT via ABB Corporate Research, tillsammans har de två 

divisionerna samverkat tre gånger med två olika forskarskolor och bidragit med drygt 7,8 miljoner 

kronor.  

Tabell 7.5. Återkommande samverkan och bidrag 

 

Partner Samverkan Företagsforskarskolor Bidrag från partner 

ABB 3 RAP, SAVE-IT 7 818 900 

Ericsson 5 SAVE-IT 10 888 350 

Saab 5 CAPE, RAP, SAVE-IT 9 298 645 

Sandvik 2 CAPE 5 768 876 

Stora Enso 2 Mekmassa, RAP 8 068 798 

Uddeholm 2 CAPE 3 811 514 

Volvo 7 CAPE, RAP, SAVE-IT 20 058 279 

7 partners 26  65 713 362 SEK 

 

Källa: Beräkningar av återkommande samverkan baseras på respektive satsnings slutrapport 

Tabell 7.5 tar inte hänsyn till om något företag har haft fler än ett samverkansprojekt vid varje 

forskarskola utan anger endast att de har samverkat med forskarskolan, oavsett i hur stor grad. 

Tabellen ger däremot en god bild av att storföretagen i hög grad utgör grunden för finansieringen av 

den samverkan som bedrivs vid företagsforskarskolorna. De har inte bara bidragit med drygt hälften 

av medlen (65,7 av 131,3 miljoner kronor) de har även bidragit med en bredare form av samverkan 

då flertalet både samverkat med olika avdelningar och med fler än en företagsforskarskola. 

Vid en av företagsforskarskolorna, CAPE, sticker storföretagens medfinansiering ut mer än för de 

andra. Forskarskolan är också den som lyckats locka till sig klart mest medfinansiering från sina 

partners. Om man slår ihop bidragen från endast de fyra bolag som visades i tabellen ovan, Saab, 

Sandvik, Uddeholm och Volvo så kan vi konstatera att dessa fyra tillsammans utgör en finansiering på 

nästan 29,2 miljoner kronor. Därmed utgör fyra bolag drygt två tredjedelar av den totala 

medfinansieringen från partners. För att ta det ytterligare ett steg kan vi även lyfta fram att Volvo 

står för knappt 14,4 miljoner kronor eller knappt 32,4 procent av den totala medfinansieringen vid 

CAPE.  

Mekmassa är den företagsforskarskola som enligt sammanställningen ovan förefaller sticka ut åt 

andra hållet, då endast en partner samverkat med någon av de andra forskarskolorna. Detta har 

emellertid snarare med forskarskolans inriktning än betydelsen av tunga aktörer att göra. På samma 
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sätt som för övriga så har ett par partners spelat en helt avgörande roll när det kommer till 

finansieringen. Stora Enso, SCA och Norske Skog utgör nämligen drygt 18,4 miljoner kronor, eller 

drygt 60 procent, av medfinansieringen för företagsforskarskolan. 

Avslutningsvis kan vi således konstatera att ett litet antal stora tekniktunga verkstadsföretag har visat 

sig vara oerhört viktiga samverkanspartners för företagsforskarskolorna. 

 

Utvecklade doktorandkurser 

Av de 240 poäng som en doktorsexamen utgör, består vanligen 90 poäng av kurser och resterande av 

forskning i form av en avhandling. För licentiater är det vanligt att ha samma förhållande, men att 

fordringarna halveras då en licentiat motsvarar en halv doktorsgrad. Doktorander läser vanligen 

kurser dels vid det egna lärosätet, men kan även välja att läsa en viss mängd av sina kurser vid andra 

lärosäten, såväl inom som utom Sveriges gränser.  

För att bygga upp en företagsforskarskola som är unik för en viss miljö behövs ofta nya kurser 

utvecklas, kurser som relaterar till företagsforskarskolans inriktning och innehåll. Vi har endast fått i 

uppdrag att summera de kurser som utvecklats inom ramen för de fyra företagsforskarskolorna. Det 

här avsnittet handlar således ej om alla kurser som varit möjliga för de forskarstuderande att 

medverka i, utan endast de som specifikt utvecklats inom ramen för forskarskolorna. 

Tabell 7.6. Utvecklade doktorandkurser 

Företagsforskarskola Utvecklade kurser 

SAVE-IT (3)24 

RAP 3(4)25 

CAPE 4 

Mekmassa 426 

Totalt antal utvecklade kurser 11 (15) 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Tabell 7.6 påvisar antalet kurser som specifikt utvecklats inom ramen för de fyra 

företagsforskarskolorna. Samtliga femton kurser har getts ut inom satsningarna, dock är det inte helt 

klart om de faktiskt utvecklats inom ramen för de samma. Nedan går vi därför mer specifikt in på 

vilka kurser som tabellen avser.  

                                                           
24 Det är oklart huruvida dessa kurser bör ses som utvecklade inom ramen för SAVE-IT. Vänligen se beskrivning i texten. 
25 Tre kurser utvecklades inom ramen för RAP, ytterligare en kurs gavs ut inom RAP, men förefaller ej vara utvecklad inom 
ramen för företagsforskarskolan. 
26 Samtliga kurser ingick i utbudet av kurser för Forest Products Industrial Research College vid KTH. 



69 
 

Utvecklade kurser vid SAVE-IT 

Det framgår ej av slutrapporten vilka kurser, om några, som utvecklats inom ramen för Save-IT. 

Forskarskolan hade ett nära samarbete med SSF-finansierade ARTES vid Uppsala Universitet och 

doktoranderna deltog i ARTES kurser t.o.m. 2007 då finansiering från SSF upphörde. Efter det 

organiserade/finansierade SAVE-IT tre kurser: 

 Systems Thinking and its Application vid Mälardalens Högskola (ht2008) 

 System Safety for Embedded Systems vid KTH (ht2009) 

 Safety Critical Systems' Engineering vid Mälardalens Högskola (vt2010)  

I hur stor utsträckning dessa kurser utvecklats inom ramen för SAVE-IT framgår ej, men åtminstone 

den första, Systems Thinking and its Application, gavs ut av ARTES under samma namn och med 

samma handledare ht 2007.  

Utvecklade kurser vid RAP 

Tre kurser utvecklades inom ramen för RAP:  

 Knowledge Representation vid Örebro universitet 

 Machine learning vid Örebro universitet 

 Soft Computing for Control vid Örebro universitet 

Utöver detta gavs kursen Sensors and Sensing utvecklad vid Högskolan i Halmstad ut inom ramen för 

RAP.  

Utvecklade kurser vid CAPE 

Fyra doktorandkurser utvecklades inom ramen för CAPE. De första två var obligatoriska för studenter 

med inriktning på system och de andra två för dem med inriktning på process:  

 Modellering, styrning och optimering av diskreta händelsestyrda system vid Chalmers och 

Högskolan i Skövde 

 Produktionssystem vid Chalmers och Jönköpings Tekniska Högskola 

 Modellering och simulering av produktionsprocesser vid Högskolan Väst 

 Mätmetoder för modellvalidering vid Högskolan Väst 

Utöver detta gavs kursen "Översiktskurs i produktframtagning för doktorander i ProViking" ut som en 

obligatorisk inriktningskurs i samverkan med den SSF-finansierade forskarskolan ProViking vid 

Chalmers. Kursen uppges dock ej vara utvecklad inom CAPE.  

Utvecklade kurser vid Mekmassa 

Fyra kurser utvecklades inom ramen för Mekmassa, samtliga doktorander genomförde minst två av 

kurserna:  



70 
 

 Bleaching of mechanical pulps (FPIRC 1) 

 Unit processes in mechanical pulping (FPIRC 2) 

 Theory of refining (FPIRC 16) 

 Control strategies in mechanical pulping  (FPIRC 23) 

Kurserna arrangerades i samarbete med Forest Products Industrial Research College (FPIRC27) vid KTH 

och The International Doctoral Programme in Bioproducts Technology (PaPSaT28) vilket är FPIRCs 

motsvarighet i Finland. Samtliga av kurserna ingick i FPIRCs utbud av 32 doktorandkurser.  

Kvalitetssäkring av doktorandkurser 

Kurserna vid SAVE-IT (och ARTES) hade obligatoriska utvärderingar. Utöver detta uppges 

förbättringar regelbundet ha diskuterats med studenterna, samt att synpunkter från årsberättelser, 

uppföljningar av KK-stiftelsen och styrelsen tagits i beaktande. Omdömen inkluderas dock ej i 

slutrapporteringen. 

Kurserna vid RAP utvärderades en första gång 2007. Totalt sett lämnades tolv betyg för de 

genomförda kurserna på skalan unsatisfactory–satisfactory–very good. Åtta av tolv betyg från 

studenterna påvisade satsifactory och ytterligare fyra på very good. Kurserna Machine learning och 

Sensors and Sensing fick de mest positiva betygen och uppnådde två very good av tre respektive fyra 

utlåtanden. Efterföljande år (2008–2010) fick studenterna istället utvärdera kurserna i sina årliga 

studierapporter. 

Kurserna vid CAPE utvärderades inte formellt. Istället genomfördes självvärderingar via diskussioner 

med studenter och handledare, en form för utvärdering som enligt författarna fungerat väl. Kurserna 

vid Mekmassa kvalitetssäkrades via Mittuniversitetets och FPRICs utvärderingssystem och uppges 

genomgående ha fått positiva omdömen. Omdömen inkluderas dock ej i slutrapporteringen. 

Forskarstuderande 

Totalt har 82 forskarstuderande identifierats vid de fyra företagsforskarskolorna. Forskarstudierna 

har vad vi kunnat finna resulterat i att 67 individer antingen avlagt en licentiat- eller 

doktorsavhandling. Innan vi presenterar resultaten vill vi först göra en redogörelse för hur vi har 

räknat och vilka parametrar som har mätts och hur redovisats.  

 

                                                           
27 Medverkande svenska lärosäten i FPIRC: KTH, Chalmers, Karlstads Universitet och Mittuniversitetet. 
28 Medverkande finska lärosäten i PaPSaT: Aalto University, Åbo Akademi, University of Oulo, University of Jyväskylä, 
Tampere University of Technology, Lappeenranta University of Technology and University of Helsinki.  
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Hur resultaten bör tolkas 

Det finns ett antal punkter som vi vill belysa kring resultattolkningen. Vi har placerat 

forskarstuderande i sex olika kategorier, samtliga ingår i den första kategorin forskarstuderade och 

därefter i minst en av de övriga kategorierna: 

 Forskarstuderande avser samtliga personer som omnämnts antingen i personallistor eller 

liknande, eller vars avhandlingar har räknats som resultat vid summering av publikationer i 

slutrapporterna för vardera satsningen.  

 Avhopp återspeglar de avhopp som redovisats vid slutrapporteringen.  

 Avhandling ej funnen redovisar antal personer vars avhandlingar vi ej kunnat identifiera. 

Somliga av dessa har haft som plan att avlägga en examen efter stödtidens slut.  

 Licentiat motsvarar de licentiatavhandlingar som avlagts. Vi räknar den högst meriterande 

avhandlingen för vardera individ varpå en person som både lagt fram en licentiat- och en 

doktorsavhandling ej inkluderas i denna kategori.  

 Lic→Dr motsvarar de som antingen uttryckligen i slutrapporten haft en licentiat med sig in i 

forskarskolan, eller som vi i efterhand har funnit ha en sådan merit med sig in i satsningen. 

Denna grupp inkluderar även dem som exempelvis avlagt en doktorsavhandling samma år 

som satsningen startat. 

 Doktor motsvarar de som lagt fram en doktorsavhandling, denna grupp innefattar de som 

anses ha genomfört en hel doktorsutbildning, oavsett om de lagt fram en licentiatavhandling 

på vägen eller ej. 

Resultaten summeras och presenteras utifrån två olika mått. Dels i termer av hur många som lagt 

fram någon form av avhandling på avancerad nivå, dels hur många poäng som forskarstudierna kan 

anses ha resulterat i. Den senare sammanställningen gör vi för att få en större jämförbarhet mellan 

resultaten. I poängberäkningen anges en doktorsavhandling (med eller utan lic. på vägen) som 1 

poäng, medan en licentiat och Lic→Dr anges som 0,5 poäng vardera, dvs. som en halv 

doktorsavhandling. Varje poäng är således tänkt att motsvara en hel forskarutbildning. 

Vi vill återigen, precis som i metodkapitlet, påpeka att vi inte räknar antalet examina, utan antalet 

avhandlingar. Detta kan medföra en viss överskattning i relationen mellan de resultat som vi 

presenterar och de faktiska examina som tagits ut. Utöver detta vill vi även påpeka några andra 

aspekter: 

 Sammanställningen har tillgodoräknat de avhandlingar som legat efter stödtidens slut. I de 

fall det funnits avhandlingar som lagts fram efter stödtidens återfinns närmare information i 

fotnoter kopplade till respektive resultat. Det totala antalet personer som lagt fram en 

avhandling, och hur många poäng detta skulle motsvara, inkluderar således avhandlingar 

som lagts fram efter stödtidens slut utan att ta hänsyn till om dessa blivit färdigställda 

utanför ramen av satsningarna. 
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 Observeras bör att det går att summera: Licentiat, Lic→Dr och Doktor för att nå det totala 

antalet som har lag fram en avhandling. Det går emellertid i samtliga fall ej att summera: 

avhopp, ej funna, Licentiat, Lic→Dr och Doktor för att nå antalet forskarstuderade. Detta 

beror på hur vi valt att redovisa avhopp och ej funna examina. Personer som i slutrapporter 

omnämns som "avhopp" kan likväl ha uppnått en licentiatexamen innan avhoppet, men 

presenterats som ett avhopp i de fall då de hade för avsikt att ta ut en doktorsgrad. Dessa 

individer finns därför representerade både bland de avhoppade och bland licentiaterna.  

 På likartat vis redovisas ofta det "förväntade resultatet" i slutrapporterna, dvs. att man 

inkluderar framtida examina som är planerade till efter stödtidens slut (och som inte hunnits 

avslutas innan slutrapporten författats). Dessa förväntade resultat kan delas upp i tre 

grupper. 1.) De som lagt fram en avhandling efter tiden för slutrapporteringen, dessa har 

inkluderats bland övriga resultat. 2.) De som inte fullföljt sin utbildning eller ännu ej lagt fram 

någon avhandling, dessa återfinns bland de ej funna. 3.) De som tagit ut en licentiat under 

profiltiden, och planerat för en doktorsexamen efter profilens slut, men som inte tagit ut 

någon sådan examen. Dessa återfinns således både bland de ej funna och bland licentiaterna.  

 Vi vill även påpeka att vissa siffror kan vara något överskattade då vi exempelvis inkluderar 

studenter som vid starten haft med sig ingående meriter (en viss progressionsgrad). Till 

exempel inkluderas studenter som uppges ha haft 25 procent progression vid start, dvs. en 

redan påbörjad utbildning, som en för forskarskolan tillgodoräknad avhandling. En student 

som däremot uppges ha kommit in med 50 procent eller mer i progression vid start 

inkluderas i gruppen Lic→Dr. Enstaka fall sticker emellertid ut. Exempelvis har en individ vid 

starten haft 49 procent progression och avslutat sina studier vid 50 procent (Lic.), denna 

licentiatexamen har exkluderats i materialet. En annan person har kommit in med 40 procent 

progression och avslutat med en licentiatexamen, dvs. har personen vid ingången haft med 

sig motsvarande 80 procent av sin licentiatexamen, denna har inkluderats bland resultaten.  

 I de fall då en avhandling har presterats under stödtiden, men där personen uppgetts ha 

blivit antagen vid företagsforskarskolan vid ett senare tillfällen än examensdagen har dessa 

examina ändå räknats in i resultaten för att reservera oss mot eventuella felrapporteringar av 

antagningsdag i slutrapporterna, däremot finns det en not kopplad till samtliga sådana fall.  

Noteras bör även att endast två av de fyra satsningarna, CAPE och SAVE-IT, har redovisat om 

studenterna har haft någon progression vid antagningen till företagsforskarskolan, därför kan 

resultaten för RAP och Mekmassa möjligtvis överskattats i jämförelser mellan forskarskolorna. Vid 

CAPE hade åtta av studenterna en progression motsvarande 12,5–75 procent av en doktorsgrad vid 
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start. Vid SAVE-IT hade tolv av studenterna en progression motsvarande 5–60 procent av en 

doktorsgrad vid start.  

Vi vill även påpeka att sju av de forskarstuderade vid Mekmassa hade planerat examina för 2013 och 

2014, två av dessa avlade sina doktorsavhandlingar 2013. Avhandlingar för övriga fem har ej gått att 

finna, detta kan antingen bero på att de ännu inte hunnit avsluta sina avhandlingar, eller att de valt 

att avsluta sina studier utan examina. Totalt sett rör det sig om två licentiatavhandling, en 

doktorsavhandling och två Lic→Dr då de sistnämnda två har lagt fram licentiatavhandlingar som 

redan inkluderats i resultaten. Skulle samtliga av dessa fullfölja sina planer skulle det betyda att 18 

individer skulle ha lagt fram någon form av avhandling och att antalet poäng skulle vara 13,5 istället 

för 10,5.  

Ytterligare en person som omnämnts i slutrapporten för Mekmassa saknas i de bilagor som listar de 

forskarstuderande. I samma bilagor, bilaga B och D, framgår det att fyra av de forskarstuderandes 

studier bedrivits "i nära samarbete med forskarskolan". Detta torde vara en indikation på att de inte 

mottagit finansiering från KKS eller forskarskolan, men det är inget som vi givet underlaget kan 

utesluta. Resultaten av deras forskning presenteras på samma sätt som för övriga forskarstuderande 

i huvuddokumentet. Vi har därför valt att inkludera samtliga fem i vårt underlag, men vill belysa att 

detta inkluderande möjligen skapar ytterligare en överskattning av både aktiviteter och resultat i 

termer av forskarstuderande. 
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Resultat av forskarstudier 

Resultaten av de forskarstudier som bedrivits vid företagsforskarskolorna återspeglas av tabell 7.7.  

Tabell 7.7. Forskarstuderandes resultat vid företagsforskarskolorna 

 SAVE-IT RAP CAPE Mekmassa Totalt 

Forskarstuderande 22 15 26 19 82 

Avhopp 529 2 230 1 10 

Avhandling ej funnen 331 232 - 533 10 

Licentiat 334 4 835 9 24 

Lic→Dr 436 5 137 - 10 

Doktor (med eller 
utan avlagd lic. på 
vägen) 

938 339 1540 641 33 

Totalt antal som lagt 
fram antingen lic. 
eller Dr. 

16 12 24 15 67 

Motsvarande poäng 12,5 7,5 19,5 10,5 50 
 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Som tabellen visar har totalt 82 studenter bedrivit forskarstudier vid de olika forskarskolorna och att 

detta har mynnat ut i att 67 individer lagt fram åtminstone en avhandling. Tio stycken har redovisats 

som avhopp i slutrapporterna. Ytterligare tio har vi inte lyckats finna de planerade avhandlingarna 

för, fem av dessa har emellertid lagt fram licentiatavhandlingar på vägen, och dessa har räknats in 

bland resultaten. Med andra ord är det totalt sett bara 15 individer som utgör bortfall ur 

resultaträkningen.  

                                                           
29 Progressionen för dessa fem vid start fram till avhoppet var som följer: 0% → 15%, 5%→ 5%, 49%→50%, 50% → 95% och 
50% →95%. För endast en av dessa har en avhandling hittats och det gäller en licentiatavhandling för individen som gått 
från 49% vid start och 50% vid avhopp, denna examen har emellertid ej inkluderats bland resultaten. 
30 En av de som hoppade av hade med sig en licentiatexamen innan han påbörjade sina studier vid CAPE. 
31 En hade planerat för en licentiatexamen 2011. Två hade planerat för doktorsexamina 2012, båda två har emellertid lagt 
fram licentiatavhandlingar och dessa är inkluderade bland licentiaterna.  
32 Båda två hade planerat att ta ut en doktorsgrad 2012, en av dem tog ut en lic. 2010, denna examen är inräknad bland 
övriga licentiatexamina. 
33 Två av dessa hade planerat att ta ut en licentiat under 2013. Två hade planerat en doktorsexamen under 2013, båda har 
avlagt en licentiat på vägen och dessa finns inkluderade under resultaten för licentiatexamina. Ytterligare en planerade en 
doktorsexamina 2014.  
34 En av dessa hade en progression på 40 procent gentemot en doktorsgrad, dvs. 80 procent av sin lic. fullgjord vid starten.  
35 En licentiatexamen är registrerad innan angiven antagningsdag.  
36 En av dessa hade vid starten 60 procent progression, övriga 50 procent (Lic.).  
37 75 procent progression vid start. 
38 Totalt tre av dessa hade en progression på 17, 25 respektive 37 procent vid starten. Fyra av de nio som lagt fram sin 
avhandling gjorde det efter slutrapporteringen. 
39 Två av dessa lade fram sina avhandlingar efter stödtidens slut, 2012 respektive 2014.  
40 En persons licentiatexamina är registrerad innan dennes angivna antagningsdag, doktorsgraden för samma individ är 
registrerad samma dag som antagningsdag. Fem av doktorsavhandlingarna är registrerade efter stödtidens slut.   
41 Två av dessa avlade sina avhandlingar efter stödtidens slut. En avlade sin licentiat (på vägen mot sin doktorsexamen) 
under samma år som finansieringen startade. 
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Precis som i sammanställningen av bidrag kan vi se att CAPE sticker ut ur mängden. 

Företagsforskarskolan har antagit fler studenter och har en högre andel som lagt fram någon form av 

avhandling, även i termer av poäng förefaller CAPE ligga i något av en klass för sig. Det här kan ses 

som ett intressant resultat i sig, men bör också sättas i relation till att satsningen hade långt mer 

medel till sitt förfogande. Det högre antalet doktorander bör kanske rent av ses som en direkt följd 

av att man haft god tillgång till finansiering, eller så kan man se den goda finansieringen som ett 

resultat av att man attraherat duktiga doktorander som i sin tur inbringat mer finansiering. Oavsett 

så torde det finnas en stark koppling mellan dessa två resultat. Det som däremot är tydligt är att 

CAPE utöver att ha tagit in fler forskarstuderande än övriga även lyckats få fler av sina 

forskarstuderande att lägga fram en avhandling. Endast två av 26 har avslutat sina studier utan att 

lägga fram en avhandling.  

Utifrån vårt underlag kan således konstateras att de fyra företagsforskarskolorna resulterat i 82 

forskarstuderande, med ett sammantaget resultat på 67 individer som lagt fram en avhandling. I 

termer av poäng motsvarar detta 50 forskarutbildningar. Andelen som ej lagt fram någon avhandling 

motsvarar knappt 18,3 procent. 

Eftersom företagsforskarskolornas primära syfte är att forskarutbilda individer – oavsett om vi tänker 

oss att målet är att öka samverkan eller tillföra ökad kompetens genom fler forskarutbildade i 

näringslivet – kan vi ta analysen ett steg längre och sätta antalet poäng och utbildade i relation till 

mängden finansiering, både från partners och KK-stiftelsen.  

Tabell 7.8. Kostnaden per avhandling och per poäng 

Satsning Bidrag från KK-stiftelsen 
& partners 

Motsvarande 
kostnad per poäng 

Motsvarande kostnad 
per avhandling 

SAVE-IT 47 514 110 3 801 129 2 969 632 

RAP 46 131 000 6 150 800 3 844 250 

CAPE 65 922 725 3 380 653 2 746 780 

Mekmassa 47 447 601 4 518 819 3 163 173 

Totalt 207 015 436 4 140 309 3 089 783 

 

Källa: Beräkningar av kostnader baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

Jämförelsen blir mer rättvis när man ställer medel gentemot poäng och inte antal personer som lagt 

fram en avhandling, men då det i realiteten kanske är just antalet individer som spelar en roll i ett 

samhällsperspektiv har vi inkluderat även dessa. Man bör dock ha i åtanke när det gäller denna 

analys att det är ett större åtagande att utbilda någon till doktor än endast till licentiat eller från 

licentiat till doktor. Därför kan satsningar som i högre grad producerat doktorsavhandlingar 
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missgynnas med detta räknesätt. Observeras bör även att ovanstående beräkningar ej tar hänsyn till 

eventuella bidrag från andra forskningsfinansiärer, lärosätena eller liknande och bör därav ej ses som 

den faktiska kostnaden per avhandling eller per poäng. 

Även vid denna typ av analys förefaller CAPE vara den som faller ut som mest lyckosam, men det bör 

påpekas att SAVE-IT och Mekmassa inte ligger långt efter i termer av avhandlingar och poäng i 

relation till bidrag. Det ska som tidigare påpekats även noteras att Mekmassa hade fyra examina 

planerade för 2013 och ytterligare en för 2014. Skulle samtliga dessa visa sig fullfölja sina studier 

skulle Mekmassa istället uppvisa en genomsnittlig kostnad på 3 514 637 kr per poäng och 2 635 978 

kr per avhandling, vilket visar att resultaten skulle överträffa SAVE-IT och vara i paritet med CAPE, 

t.o.m. vara bäst i termer av poäng i relation till bidrag. Detta dock givet att vi inkluderar studenter 

vars finansiering vi inte varit helt säkra på. 

Satsningen som ur ett ren kostnadsperspektiv förefaller ha varit minst lyckosam är RAP, den har 

förvisso haft färre forskarstuderande i utgångsläget, så det är inte konstigt att den även har färre som 

lagt fram en avhandling, dock ska påpekas att kostnaden både per avhandling och per poäng är 

väsentligt högre än för övriga satsningar. Framförallt är det kostnaden per poäng som sticker ut: 

Nästan är den dubbla jämfört med CAPE.  

 

Sammanfattning 

Sex företagsforskarskolor ingick i genomgången av tidigare utvärderingar. Några av huvuddragen 

som vi identifierat utifrån dessa är att de stora fördelarna med företagsforskarskolorna för 

doktoranderna är tillgången till data och möjligheten till att bygga värdefulla nätverk. De stora 

incitamenten för företagen är att komma närmare akademin och således forskningsfronten. Men 

även för dem kan nätverken och potentiella framtida samarbeten med andra samverkanspartners 

spela roll. Att få legitimitet för sina produkter är en ytterligare fördel som vissa påpekar.  

Den största effekten, tillika anledningen till att i första läget delta i denna form av samverkan, uppges 

vara kompetenshöjning, oavsett om vi talar om forskarstuderande eller deltagande företag.  

Ett par faktorer förefaller vara grundläggande för att samverkan skall fungera så bra som möjligt. 

Bland annat så ställer samverkansformen stora krav på mottagarkapaciteten hos företag, samt att 

doktorander som rekryteras är lämpade för att röra sig inom både akademi och näringsliv. Goda och 

strukturerade kontaktytor mellan akademi och näringsliv har också hamnat i fokus, samt vikten av att 
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dessa vårdas för att garantera ett fortsatt engagemang över tiden. Tydliga roller behöver etableras, 

men samtidigt behöver man skapa gemensamma mål och en gemensam vision, något som en 

kontinuerlig kontakt förefaller kunna underlätta. Sist men inte minst, krävs en ömsesidig förståelse 

för de olika incitamentsstrukturer som finns inom akademi och näringsliv, samt att man lär sig 

hantera dessa skillnader.   

Fyra företagsforskarskolor – SAVE-IT, RAP, CAPE och Mekmassa – har ingått i resultatanalysen. 

Samtliga av företagsforskarskolorna har varit framgångsrika med att attrahera medel från sina 

partners. Totalt sett har dessa fyra lyckats attrahera nästan dubbelt så mycket stöd från sina 

samverkanspartners som de fått i bidrag av KK-stiftelsen. Vi kan även konstatera att ett fåtal stora 

bolag har varit ytterst viktiga för finansieringen av KK-stiftelsens företagsforskarskolor. Sju bolag, 

med olika grad av återkommande samverkan, har stått för drygt 50 procent av den totala 

medfinansieringen.  

Totalt sett har 15 doktorandkurser arrangerats av de fyra forskarskolorna. Vi vill emellertid påpeka 

att det är oklart i hur stor utsträckning samtliga av dessa utvecklats inom ramen för satsningarna.  

Vidare kan vi konstatera att totalt 82 forskarstuderande har varit aktiva inom de fyra 

företagsforskarskolorna, 67 av dessa har avlagt antingen en licentiat- eller doktorsavhandling. 

Omräknat till poäng, där en doktorsavhandling räknas som en poäng och en licentiat som en halv 

poäng, kan vi konstatera att totalt 50 poäng framställts. Satsningarna uppvisar däremot stora 

skillnader både i kapaciteten att attrahera medel och i hur effektivt medel har använts för att 

producera avhandlingar och poäng.  
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8. Forskningsprofiler 

 

Detta kapitel går närmare in på KK-stiftelsens forskningsprofilsatsningar. Varje satsning har beviljats 

36 miljoner kronor från KK-stiftelsen för att skapa starka forskningsmiljöer vid Sveriges nya 

universitet och högskolor. Ett tydligt krav från KK-stiftelsens sida har varit att det ska handla om 

forskningsmiljöer där forskning bedrivs i samverkan med näringslivet. Därigenom har det skapats ett 

medfinansieringskrav där näringslivet minst måste matcha bidragen från KKS. Däremot behöver 

bidraget från näringslivet inte vara i form av pengar, utan är företrädesvis i form av egen tid och att 

man tillhandahåller lokaler och utrustning.  

Forskningsprofilerna kan delas in i fyra olika generationer utifrån när de beviljades medel från KK-

stiftelsen och påbörjade sitt arbete. Den första generationen profilsatsningar utlystes 1996/97, de tre 

satsningarna påbörjades i slutet av 1990-talet och avslutades 2003/2004. Den andra generationen 

utlystes 2000 och dessa profiler startade 2001 och 2002. En av satsningarna i den andra 

generationen avslutades i förtid, år 2005, övriga avslutades under 2008. Den tredje generationen 

profilsatsningar utlystes under 2003 och samtliga profiler startade sin verksamhet under 2005 och 

avslutades 2010 eller 2011. En fjärde generation profilsatsningar pågår sedan ett par år tillbaka. 

Ingen av dessa ingår i denna studie eftersom vårt uppdrag bara gäller avslutade satsningar. Tabell 8.1 

redovisar de avslutade profilsatsningar som ingår i denna rapport.  

Tabell 8.1. Forskningsprofiler i studien 

 

Forskningsprofil Stödperiod Utlåtanden Resultat 

MTM 1998-2004 x x 

ASP 1997-2003 x x 

MRTC 1999-2004 x x 

AASS 2002-2008 x x 

NSE 2001-2008 x x 

IDSS 2002-2005 x x 

BESQ 2002-2008 x x 

Biofilms 2005-2010 x x 

CERES 2005-2011 x x 

Infofusion 2005-2011 x x 

STC 2005-2010 x x 

Totalt 11 satsningar  11 11 
 

För samtliga elva satsningar görs en redovisning av resultaten och tidigare utvärderingar och 

utlåtanden från olika utvärderingar och granskningar.  
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Tidigare utvärderingar 

Profilsatsningarna har utvärderats mer systematiskt än företagsforskarskolorna och 

expertkompetensprogrammet. Det har bland annat gjorts tre tidigare metautvärderingar. FBA 

genomförde 2009 en metautvärdering av profilerna AASS, BESQ och NSE efter att dessa 

slututvärderats. FBA:s utvärdering (2009c) var en kvalitativ bedömning av de tre profilerna utifrån ett 

SWOT-perspektiv.42 Här försökte utvärderarna inte kvantifiera resultaten, vare sig framgångar eller 

motgångar. Kvantitativa mått sågs som kantiga och ofullständiga värden på hur väl profilerna har 

lyckats. Fokus lades istället på profilernas forskningsmiljö. Tidigt i utvärderingen konstaterades att 

forskningsmiljöerna i sig bör betraktas som resultatet, inte de enskilda projekten eller leveranserna.  

Faugert & Co genomförde 2006 en metautvärdering som byggde på sju tidigare utvärderingar (tre 

slututvärderingar och fyra halvtidsutvärderingar) där man kom fram till att AASS, ASP, BESQ och 

MRTC alla hade presterat väl. NSE och MTM hade presterat på genomsnittlig nivå medan IDSS 

bedömdes ha underpresterat. 

Profilsatsningar Biofilms, CERES, Infofusion och STC@MIUN halvtidsutvärderades av inno Scandinavia 

(2007b) och slututvärderades av Faugert & Co (2011). Vid halvtidsutvärderingen uppgav profilernas 

dåvarande partnerföretag att de värdesatte det arbete som profilerna utförde för deras 

verksamheter. Detta pekar på att profilerna hade näringslivsrelevans. Vid slututvärderingen ansågs 

samtliga fyra profiler hålla en hög vetenskaplig nivå, samtidigt som de hade haft en fortsatt god 

samverkan med näringslivet. Utifrån genomförda intervjuer och platsbesök drogs en rad kvalitativa 

slutsatser, såsom att den vetenskapliga kvaliteten var generellt hög, att forskningsmiljöerna var 

attraktiva och att samverkan med företagen var till stor nytta för de inblandade aktörerna. 

Tydlig profil underlättar medfinansiering  

Medfinansiering anses stärka engagemanget och ökar utsikterna för profilerna att överleva. Starka 

profiler har lättare att få medfinansiering. Profiler med svagare näringslivsanknytning och färre 

avnämare i näringslivet har svårare. Exempel på detta är hur MRTC och BESQ, som båda i hög grad 

bedrivit industritillvänd forskning i nära kontakt med näringslivet, ansetts ha varit framgångsrika i sin 

samverkan. BESQ har attraherat mer stöd från näringslivet än någon av de övriga undersökta 

profilerna och MRTC:s nära koppling till industrin beskrivs som möjligen unik bland KK-stiftelsens 

forskningsprofiler. Den anses av utvärderarna vara ett föredöme för andra profilsatsningar i detta 

avseende (Faugert & Co 2006f). MTM hade – trots att verksamhet ansågs vara efterfrågad av 

                                                           
42 SWOT är en akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats.  
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industrin – svårt att hitta finansiering och företagspartners, vilket delvis beror på att de naturliga 

avnämarna för verksamheten finns inom offentlig sektor (Faugert & Co 2006g).  

Det uppges vidare att IDSS, den enda av de undersökta profilerna som avslutades i förtid, hade svårt 

att attrahera medfinansiering. Utvärderarna konstaterade att satsningen var otydlig. Enligt 

expertgranskningen verkade KK-stiftelsens krav på motfinansiering från näringslivet försvaga profilen 

ytterligare då frågeställningarna blev mer kortsiktiga i hopp om att fånga företagens intresse. 

Utvärderarna hade hellre sett att satsningen istället inriktas på metodiska och långsiktiga frågor. 

Samtidigt hävdas emellertid att KK-stiftelsens finansiering, med krav på medfinansiering från 

näringslivet, har uppfattats som fördelaktig av både företagen och högskolan (Faugert & Co 2006d).  

Att medfinansieringen kan ske in-kind och inte genom direkta bidrag hjälper till att attrahera 

samverkanspartners. Vid upprepade tillfällen har detta förefallit vara en förutsättning för att 

samverkan överhuvudtaget skulle ske. Exempelvis uppgav profilernas partnerföretag vid 

halvtidsutvärderingen av Biofilms, CERES, Infofusion och STC, att de såg ett betydande värde i arbetet 

som profilerna utförde. Flertalet företag var nöjda med samarbetet och var beredda att fortsätta att 

medfinansiera profilernas aktiviteter, men endast i form av egen tid eller att tillhandahålla lokaler 

och utrustning (inno Scandinavia 2007b).  

Olika aktörers engagemang och mottagarkapacitet 

Att företagen själva går in och matchar KK-stiftelsens finansiering måste ses som en viktig kugge i att 

skapa engagemang i projekten. Det stärker projekten och ökar sannolikheten att företagen känner 

sig delaktiga och avsätter den tid och de resurser som krävs.  

Mottagarkapaciteten hos partners och engagemanget från både näringsliv och akademi är 

grundläggande för hur samproduktionen fungerar. I utvärderingen av NSE (FBA 2009d) lyfts det bl.a. 

fram att mindre företag har avbrutit samarbeten med förklaringen att de var för små och för 

resurssvaga för att fortsätta.  

Forskningen vid profilerna bedöms ofta vara mycket näringslivsrelevant och en viktig strategisk 

resurs för partnerföretagen. Men det konstateras samtidigt, bl.a. i utvärderingen av Infofusion (inno 

Scandinavia 2007a), att det behövs en utvecklad strategi för att säkra ett stabilt engagemang över 

tid.  

En annan viktig faktor är lärosätets engagemang i profilerna. Det handlar om att tillhandahålla 

finansiella resurser, men också handledarengagemang och uppbackning från högskoleledningen. 

IDSS kan här bidra med ett exempel där lärosätet inte förefaller ha stöttat profilen i den utsträckning 
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som hade behövts. Istället tycks högskoleledningen ha sett profilen som en inkomstkälla och därför 

inte bistått med de strategiska medel och tjänster som behövts för att säkra profilens överlevnad. 

Olika incitament 

Samverkan tycks fungera bättre i de fall då man har utgått från företagens behov och lagt fokus på 

tillämpad forskning. Däremot leder detta ofta, men inte alltid, till färre vetenskapliga publikationer. 

Grundforskningen stöter sällan på några företagshemligheter och kan därför delvis vara ett sätt att 

upprätthålla en hög publikationsgrad vilket skulle kunna minska risken att tappa akademisk mark på 

längre sikt. 

Ett genomgående tema i flertalet utvärderingar av KKS olika satsningar, är att det krävs god förmåga 

att balansera mellan att ta hänsyn till näringslivets mer direkta behov och forskningens akademiska 

höjd. FBA belyser frågan hur man balanserar mellan näringslivsrelevans och excellens i forskningen 

både i sin slututvärdering av AASS och i SWOT-analysen av AASS, BESQ och NSE.  

Där framhålls att näringslivsrelevansen i många fall har ansetts vara viktigare än den vetenskapliga 

excellensen. (FBA 2009a; 2009c) Denna konflikt framkommer i regel än tydligare i de 

expertgranskningar som genomförts när man utvärderat satsningarna. Balans måste hållas mellan 

företagens kortsiktiga intresse av att kunna utveckla nya produkter och lärosätens mer långsiktiga 

intresse av vetenskapliga publiceringar. Målsättningen är att klara av båda. Men i flera fall lutar det 

åt tillämpning snarare än vetenskaplig höjd. 

Detta behöver inte alltid vara ett stort problem. Exempelvis pekade både företagsrepresentanter och 

doktorander i intervjuerna vid slututvärderingen av ASP (Faugert & Co, 2006i) på att det ibland kunde 

bli en konflikt mellan forskning och produktion, men de menar att detta har gått att hantera. I det 

aktuella fallet ansåg såväl intervjupersonerna som expertgruppen att den vetenskapliga nivån har 

varit hög, trots den starka inriktningen på tillämpad forskning. Det uppges vidare att Infofusion har 

haft svårigheter att kombinera industriell relevans och vetenskaplig excellens inom de enskilda 

projekten. Det finns dock indikationer på att både teori och tillämpbarhet har fungerat på ett mer 

övergripande plan, förmodligen genom en kombination av olika typer av projekt. 

Majoriteten av utvärderingarna menar att profilerna bedrivit en industritillvänd, nationellt ledande 

och internationellt konkurrenskraftig forskning. De forskningsresultat som producerats vid de olika 

profilerna anses vanligtvis hålla hög kvalitet, ibland världsklass. En utmaning är att öka antalet 

vetenskapliga publiceringar, som utifrån bibliometriska analyser utförda av utvärderare och 

expertgrupper, bedöms vara väl låg vid några av profilerna. Styrkan hos de olika profilerna anses ofta 
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ligga i den tillämpade forskning, men det framhålls i flera utvärderingar, bl.a. MRTC och ASP (Faugert 

& Co 2006f; 2006i), att det skulle vara värdefullt att initiera mer grundforskning som ett komplement 

till den dominerande problemorienterade forskningen.  

Kommunikationsstrategier viktiga för att attrahera partners 

Något som lyfts fram är vikten av kommunikation för att sprida kunskap och resultat. Utnyttjad på 

rätt sätt är den även ett viktigt hjälpmedel för att upprätthålla aktörernas engagemang, attrahera 

mer finansiering och fler samverkanspartners. En av de mest tydliga motgångarna för profilerna är 

att informations- och kommunikationsstrategierna ofta anses ha varit alltför svaga. I vissa fall har det 

t.o.m. helt saknats uttalade kommunikations- och informationsstrategier. Kommunikationen 

gentemot de inblandade företagen bedöms visserligen i vissa fall att ha varit god. Men det saknas 

ofta en uttalad strategi för att nå allmänheten och olika beslutsfattare.  

Bristande kommunikation har påpekats bl.a. i utvärderingarna av AASS, NSE, MTM och Infofusion.43 

En av kommunikationsutmaningarna anses ofta vara att förbättra marknadsföringen och 

kommunikationen med omvärlden. Däremot bör det påpekas att bilden av profilernas 

kommunikation och marknadsföring är splittrad.  

Meningarna går exempelvis isär vad gäller MTM:s marknadsföring. Vissa menar att 

marknadsföringen bitvis varit obefintlig medan andra är mer positivt inställda. En del menar att MTM 

är känt i regionen, medan andra anser motsatsen (Faugert & Co 2006g). Dock förefaller det vara av 

stor vikt att redan i ett tidigt skede planera och lägga fram en strategi för kommunikation. 

Att ta tillvara befintliga resurser och kunskap 

Organisatoriskt verkar det ha funnits en del friktionsytor. Exempelvis anses referensgruppens mandat 

vid MTM (Faugert & Co, 2006g) ha varit oklart formulerat och gruppens kunskap kunde ha nyttjats 

bättre. Kritik riktas även mot att referensgruppens roll var otydlig för Infofusion (inno Scandinavia 

2007a) och att den var osynlig för stora delar av organisationen.  

Faugert & Co (2006f) belyser en liknande problematik vid MRTC där kommunikationen mellan 

profilledningen och referensgruppen ibland tycks ha brustit. Det tog för lång tid för profilledningen 

att ta till sig information från referensgruppen och agera. Eller som en referensgruppsmedlem 

påpekade: "hade detta hänt inom företaget hade jag bytt ut en del människor" (Faugert & Co 2006f, 

s. 38). Även i detta fall förefaller det ha funnits en otydlighet i referensgruppens uppgift och mandat: 

                                                           
43 Faugert & Co Utvärdering AB (2006g); FBA Holding AB (2009a) & (2009d); inno Scandinavia AB (2007a).  
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Från flera håll har vi tagit del av reflektioner kring oklarheter om gruppens roll och dess 
befogenheter. Är det en referensgrupp, eller är det en styrkommitté? Detta tycks ha haft viss 
reell betydelse, ”en styrgrupp hade inte accepterat att det tog så lång tid att komma fram till ett 
tydligt fokus och inriktning på verksamheten”, som en intervjuad uttryckte det (Faugert & Co 
2006f: 38).  

Många av profilerna har haft ett nära samarbete med näringslivet och framgångarna kan ses ur både 

lärosätenas och företagens perspektiv. En av de stora fördelarna för akademin med denna form av 

samverkan är att forskarna får tillgång till empiriskt material, exempelvis företagens 

utvecklingsprocesser, vilket annars kan vara svårt för utomstående att få ta del av. I utvärderingen av 

BESQ, som enligt en av metautvärderingarna anses vara en framgångsrik satsning, beskrivs det hur 

man uppnått ett ökat förtroende och förståelse mellan akademi och näringsliv, men också hur 

forskningen har bidragit till att förändra arbetssätten i företagen. Publikationerna har i sin tur 

inneburit mer prestige för lärosätet samtidigt som det byggt företagens varumärke. Därutöver har 

forskningsresultaten i sin tur kommit till kommersiell nytta. En annan lärdom från profilen är vikten 

av att veta hur man överför forskningsresultat till industrin. Utvärderingen konstaterar att det är 

bättre att avrapportera små resultat kontinuerligt (”tap off”), än att presentera färdiga akademiska 

resultat efter flera år, då det skapar för långa väntetider för företagen (FBA 2009b). 

En samlad plats för spetskompetens  

Forskarutbildningarna och forskningsmiljöerna ges generellt sett goda vitsord. Däremot efterlyser 

många utvärderingar att fler gemensamma aktiviteter bör ordnas för att profilerna ska kunna 

fungera som en samlande plats för doktoranderna. Alla profiler hade nämligen inte fyllt den 

funktionen. För exempelvis Infofusions del anses detta ha resulterat i en brist på gemensamma och 

tvärvetenskapliga projekt varigenom det blivit svårare att integrera kunskap och resultat från de olika 

delprojekten.  

Till skillnad från övriga undersökta profiler tillämpade MTM ett mångvetenskapligt arbetssätt. Detta 

sätt att samordna en forskningsprofil förefaller mindre lyckat då det dels verkar öka risken för 

potentiella interna friktionsytor, dels minskar det profilens möjligheter att skapa och uppvisa en enad 

forskningsidentitet. För en fortsatt överlevnad rådde experterna därför MTM att överge den 

mångvetenskapliga metoden och istället anamma ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Vidare såg 

företrädarna för näringslivet inte mångvetenskapen som ett skäl för att samarbeta med MTM. 

Flertalet ansåg att specialistkompetens var viktigare (Faugert & Co, 2006g). 
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Tydlig profil underlättar överlevnad 

När det kommer till att knyta till sig företag och finansiärer har profilerna uppvisat olika resultat. FBA 

(2009a) framhåller t.ex. att AASS var mycket framgångsrikt i att skapa samarbeten med både större 

och mindre företag Därtill lyckades man attrahera medel från flera offentliga forskningsfinansiärer. 

Andra profiler har haft det svårare. MTM fick svårt att hitta finansiering och företagspartners, trots 

att verksamheten var efterfrågad av industrin. Delvis berodde detta på att de naturliga avnämarna 

för verksamheten fanns inom offentlig sektor (Faugert & Co 2006g). Detta belyser vikten av att 

forskningen är tydligt inriktad mot en lämplig mottagargrupp som både har kapacitet och intresse av 

att samverka med profilerna.  

MRTC:s nära koppling till industrin beskrivs av Faugert & Co (2006f) som möjligen unik bland KK-

stiftelsens forskningsprofiler och därmed ett föredöme för andra profilsatsningar. Motivet för företag 

att delta i profilsatsningarna beror inte alltid på att de vill kommersialisera forskningsresultaten. Det 

kan också, som näringslivsrepresentanter i utvärderingen av AASS (FBA 2009a) påpekar, vara ett sätt 

att rekrytera kompetent personal. Företagsintervjuerna från utvärderingen av Tillämpad 

signalbehandling styrker också detta och det framgår att profilen har skapat en god rekryteringsbas 

för företag på området.  

Som tidigare påpekats är skälen för näringslivet att samverka med akademin ofta flera. Det handlar 

både om att komma närmare forskningsfronten och att få underlag för framtida rekryteringar. 

Oavsett vilket så förefaller en tydlig och mer sammanhållen profil vara att föredra.  

 

Resultat från elva forskningsprofiler 

De resultat som presenteras från forskningsprofilerna utgår från KK-stiftelsens begäran om 

kvantifiering av resultat. Redogörelsen sker i följande ordning: 1.) Medel som såväl KK-stiftelsen som 

de medverkande företagen har bidragit med; 2.) Beskrivning och kvantifiering av de företag som varit 

involverade i de olika satsningarna; 3.) Beskrivning och kvantifiering av forskarstuderande som varit 

involverade. 

Vissa profiler har slutrapporterats kort efter satsningens slut, andra längre fram. Detta kan förväntas 

påverka genom att de förstnämnda uppnår något lägre resultat i sina slutrapporter, beträffande 

genomströmningen av doktorander. För de resultat som vi redovisar spelar detta mindre roll då vi 

har försökt följa upp samtliga forskarstuderandes resultat, oavsett om prestationen skett före eller 

efter slutrapporteringen. Däremot kan en tidsfördröjning mellan avslutad stödperiod och utförd 
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slutrapportering i viss mån förklara varför vissa forskningsprofiler redovisat fler förväntade, snarare 

än uppnådda, resultat än andra.  

Eftersom vi har ett större och mer systematiskt underlag för forskningsprofilerna har vi valt att dels 

undersöka dem generation för generation, dels som en hel enhet som program betraktat. Som 

framgår av tabell 8.2 har vi valt att dela upp profilsatsningarna i tre generationer.  

Tabell 8.2. Rapporteringsdatum för forskningsprofiler ingår i resultatanalyser 

 Forskningsprofil Stödperiod enligt slutrapport Slutrapport daterad 

Första 
generationens 
forskningsprofiler 

MTM 1998-2004 2005-10-18 

ASP 1997-2003 2004-09-0144 

MRTC 1999-2004 2006-04-2645 

Andra 
generationens 
forskningsprofiler 

AASS 2002-2008 Ej daterad 

NSE 2001-2008 2008-09-29 

IDSS 2002-2005 2006-11-21 

BESQ 2002-2008 2009-03 

Tredje 
generationens 
forskningsprofiler 

Biofilms 2005-2010 2011-02 

CERES 2005-2011 2011-12-2946 

Infofusion 2005-2011 Ej daterad 

STC 2005-2010 Ej daterad 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Medel från KK-stiftelsen och samverkanspartners  

Utifrån de slutrapporter vi tagit del av framgår det att tio av elva profiler mottagit en finansiering på 

cirka 36 miljoner kronor vardera. IDSS är den enda som väsentligt skiljer sig ur mängden då denna 

profil avslutades i förtid och därför endast mottog 26,6 miljoner kronor från KKS. När det kommer till 

medfinansieringen från näringslivet kan vi konstatera att profilerna attraherat från 28,8 till 50,7 

miljoner kronor vardera, huvudsakligen in-kind, från näringslivet. Totalt sett har KKS bidragit med 

386,3 miljoner kronor och näringslivet med 446 miljoner till de elva profilerna. Medfinansieringen 

från näringslivet motsvarar således knappt 53,6 procent av finansieringen sinsemellan KKS och 

näringslivsaktörerna.  

  

                                                           
44 Avser datumet då rapporten var KK-stiftelsen tillhanda. 
45 Avser datumet då rapporten var KK-stiftelsen tillhanda. 
46 Avser datumet då rapporten var KK-stiftelsen tillhanda. 
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Tabell: 8.3. Bidrag från KKS och samverkanspartners till forskningsprofiler (i miljoner kronor) 

 Satsning KK-stiftelsen Partners Partners i % 

Första 
generationens 
forskningsprofiler 

MTM 36 36,847 50,5 

ASP 35,748 40,4 52,9 

MRTC 36 37,2 50,8 

Andra 
generationens 
forskningsprofiler 

AASS 36 50,7 58,5 

NSE 36 44,649 55,4 

IDSS 26,650 28,251 51,5 

BESQ 36 50,1 58,2 

Tredje 
generationens 
forskningsprofiler 

Biofilms 3652 39,3 52,2 

CERES 36 33,4 48,1 

Infofusion 36 47,4 56,9 

STC 3653 37,8 51,2 

Samtliga avslutade 
generationer 

11 386,3 446,054  53,655 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Utifrån tabell 8.3 kan vi vidare konstatera att samtliga satsningar förutom CERES har levt upp till 

kravet på att medfinansieringen minst ska matcha medlen från KK-stiftelsen. Det är möjligt att även 

CERES skulle ha nått upp till detta krav om vi hade kunnat räkna in en post från Vägverket, då 

samverkan med denna typ av myndighet har räknats in för övriga satsningar. Dock samredovisas 

detta bidrag tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan, Crafoordska stiftelsen, Vinnova, SSF och 

EU-bidrag i en enda klumpsumma, vilket gjort att vi inte kunnat redovisa för denna finansieringskälla 

då övriga aktörer i gruppen uteslutits för samtliga andra satsningar.  

Det finns även anledning att tro att intäkterna för NSE inte helt korresponderar med de faktiska 

intäkterna. Slutrapporten redovisar inte för intäkterna från sina partners, utan endast den totala 

kostnaden per projekt. Det framgår inte tydligt av den ekonomiska redovisningen att hela kostnaden 

är att betrakta som företagens, utan endast att "bidragen från annan finansiär ingår i bokförda 

kostnader". Den siffra som återfinns i vår sammanställning representerar den totala kostnaden för 

                                                           
47 Stödet inkluderar rekvirerade belopp 2005. 
48 Avser de bokförda kostnaderna för KK-stiftelsen.  
49 Summan på drygt 44,6 miljoner inkluderar bidrag från Handelskammaren Värmland och stiftelsen Institutet för 
Kvalitetsutveckling (SIQ). 
50 Forskningsprofilen avslutades i förtid och fick därför ett lägre bidrag från KK-stiftelsen. 
51 Beloppet inkluderar även en stiftelse som ingått i ett av projekten, då detta stöd går inte att särskilja från övrigt externt 
stöd utifrån redovisningen i slutrapporten. 
52 De 36miljoner kronor från KK-stiftelsen är en prognos för 2005-2011 i slutrapporten, bokförda kostnader för KK-stiftelsen 
2005-2010 var 35 484 045 kronor, och de bokförda intäkterna från KKS 2005-2010 var 34 000 000 kronor. 
53 De bokförda intäkterna uppgår till 36 miljoner kronor och de bokförda kostnaderna till 36 042 981 kronor.  
54 Genomsnittet är beräknat innan avrundningar.  
55 Genomsnittet är beräknat innan avrundningar. 
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samtliga projekt minus kostnaden för KK-stiftelsen. Men det är möjligt att annan finansiering, 

exempelvis från högskolan, också räknats in i den totala kostnaden.  

Det finns flera skäl till att NSE:s intäkter inte helt matchar kostnaderna. Vi kan exempelvis jämföra 

NSE:s räknesätt med CERES som har en liknande kostnadsuppställning, men som även redovisar för 

intäkterna. Intäkterna från företagen uppgår i CERES fall till knappt 33,4 miljoner kronor och 

intäkterna från KKS till 36 miljoner kronor. Bidraget från "annan finansiär", i det här fallet högskolan, 

uppgår till drygt 25,2 miljoner kronor och intäkter från övriga finansiärer, bl.a. Vinnova, uppgår till 

drygt 17,1 miljoner kronor. Totalt uppgår således intäkterna till drygt 111,7 miljoner kronor, varav 

knappt 86,9 miljoner kronor är utbetalt kontant56. På motsvarande sätt uppgår de totala kostnaderna 

till drygt 81,4 miljoner kronor, varav KK-stiftelsen utgör 36 miljoner kronor. Det lämnar kvar en 

differens mellan kostnader och intäkter på drygt 45,4 miljoner kronor. Med denna uppställning blir 

det tydligt att totala kostnader och totala intäkter inte överensstämmer med varandra och det finns 

således en anledning att tro att vår redovisning av bidragen från NSE:s partners potentiellt kan vara 

missvisande.  

Som tidigare påpekat har forskningsprofilerna genomsnittligen levt upp till kravet om 

medfinansiering. Vi ser däremot ingen tydlig indikation på att forskningsprofilerna skulle ha blivit 

nämnvärt bättre eller sämre på att attrahera finansiering över tiden då samtliga generationer ligger 

på en medfinansieringskvot på strax över 50 procent. Om något så är det den andra generationen 

som avviker. Utifrån våra data är tre av profilerna i denna generation bland de fyra som varit bäst på 

att attrahera medfinansiering från näringslivet. IDSS som avslutades i förtid förefaller för övrigt inte 

att ha underpresterat i termer av att attrahera medfinansiering.  

 

Samverkanspartners 

Vi har identifierat 160 partners som medfinansiärer. Detta kan emellertid vara ett något felskattat 

belopp eftersom flera satsningar inte har särredovisat finansieringen från sina samverkanspartners. 

Som tidigare påpekat redovisar inte Infofusion, IDSS och NSE bidragen för varje medfinansiär separat. 

Vi har i dessa fall fått utgå från att företag som på något vis omnämnts i texten, exempelvis genom 

att ha bidragit med tid eller utrustning, är medfinansiärer. 

Siffrorna i tabell 8.4 avser således de företag som på något sätt, antingen via den ekonomiska 

redovisningen, företagslistor eller i texten blivit omnämnda som medfinansiärer. Siffrorna inom 
                                                           
56 Dock ska påpekas att det finns en oförklarlig differens i deras egen uträkning. Differensen uppgår till 2 996 690 kr mellan 
de bokförda intäkterna och summeringen av intäkter. 
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parentes visar antal partners inklusive de som uppgetts ha samverkat med forskningsprofilen inom 

projekt som inte finansierats av KK-stiftelsen, eller som på annat sätt samverkat utan att ha bidragit 

med finansiering, exempelvis via samarbete med ett av de medfinansierande företagen. 

Tabell 8.4. Samverkanspartners vid forskningsprofilerna 

 Forskningsprofiler Partners Unika partners 

Första 
generationens 
forskningsprofiler 

MTM 2457 22 

ASP 21 21 

MRTC 15 (50)58 9 (37) 

Andra 
generationens 
forskningsprofiler 

AASS 6 (22)59 4 (19) 

NSE 1360 13 

IDSS 13 (22)61 13 (22) 

BESQ 1062 8 

Tredje 
generationens 
forskningsprofiler 

Biofilms 2063 19 

CERES 15 (19)64 12 (16) 

Infofusion 9 (10)65 766 

STC 1 (38) 14 (38) 

 Totalt 11 satsningar 160 (249) 123 (195) 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Kolumnen längst till höger diskonterar för olika arbetsställen eller divisioner inom större företag och 

anger således antalet unika samverkanspartners vid varje profil. Observera att kolumnen över unika 

partners inte går att summera för att nå fram till det totala antalet unika partners. Detta beror på att 

denna summering tar hänsyn till om partners samverkat med mer än en forskningsprofil. Med andra 

ord påvisar den sista raden i kolumnen, "unika partners", hur många partners som totalt sett varit 

involverade i de elva profilerna.  

                                                           
57 Två av partnerna utgörs av olika delar av SWECO VIAK, ytterligare två av EON (tidigare Sydkraft).   
58 33 av industripartnerna står ej med som medfinansiärer. Ytterligare två budgeterades för medfinansiering, men ingen 
medfinansiering mottogs från dessa. Två av företagen uppges vara spin-off-företag från MRTC, ett av dessa startades dock 
innan profilstödet. Fyra av partnerna utgörs av olika avdelningar inom ABB. Fyra av partnerna utgörs av olika avdelningar 
inom Ericsson. Tre av partnerna utgörs av olika avdelningar inom Realfast. Fyra av partnerna utgörs av olika avdelningar 
inom Volvo, och ytterligare tre av partnerna utgörs av olika avdelningar inom Saab. 
59 14 av partnerna har ej samverkat med profilen inom ramen för något projekt som KK-stiftelsen finansierat. 
60 Ett av de medverkande företagen, TeliaSonera, köpte under stödtiden upp Validation AB, ett av de andra medverkande 
företagen. 
61 Nio av partnerna har ej samverkat med profilen inom ramen för något projekt som KK-stiftelsen finansierat. 
62 Två av partnerna utgörs av olika avdelningar inom ABB, och ytterligare två av partnerna utgörs av olika avdelningar inom 
Ericsson. 
63 Två av partnerna utgörs av olika avdelningar inom Kockums. 
64 Tre av partnerna utgörs av olika avdelningar inom Saab, och ytterligare två av partnerna utgörs av olika avdelningar inom 
Volvo. Tre organisationer har varit med i projekt som inte fått finansiering av KK-stiftelsen, och ytterligare två har varit med 
i olika projekt, men står ej med som medfinansiärer.   
65 Tre av partnerna utgörs av olika avdelningar inom Saab, och ytterligare två av partnerna utgörs av olika avdelningar inom 
Volvo.  
66 Saab har samverkat med profilen både i KKS-finansierade projekt och i ett som fått finansiering från Vinnova och 
högskolan. 
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Av våra data att döma har 249 aktörer registrerats av profilerna som samverkanspartners. 160 av 

dessa har antingen av profilerna uppgetts vara, eller av oss tolkats som medfinansiärer. 

När det kommer till antalet unika partners för de elva profilsatsningarna sammantaget ser vi att det 

handlar om 195 unika partners, varav 123 uppgetts, eller tolkats, som medfinansiärer. Det betyder 

att vi har hittat 54 (249–194) fall där en partner förekommit mer än en gång i materialet. Detta dels i 

form av olika divisioner vid samma satsning, men även i form av samverkan med flera 

forskningsprofiler. Totalt sett står 15 bolag bakom dessa siffror som därmed representerar 69 

(15+54) av de partners som listades i kolumnen partners. Samtliga 15 företag kan anses ha haft 

återkommande samverkan med antingen en eller flera profiler. Givetvis utesluter detta inte att fler 

partners skulle kunnat ha haft återkommande samverkan, men då bör detta rimligtvis ha skett 

genom att en partner (i samma division eller arbetsställe) samverkat i flera projekt inom ramen för 

en och samma satsning. Den typen av återkommande samverkan som här åsyftas bör istället ses som 

en bredare eller mer utvidgad samverkan. 

Återkommande samverkan 

Vi kan inte uttala oss om i hur stor omfattning enstaka partners har bidragit med finansiering. 

Däremot kan vi säga något om den återkommande samverkan utan att relatera denna till mängden 

bidrag.  

Tabell 8.5 redovisar de 15 aktörer som antingen samverkat med flera divisioner i samma företag eller 

partners som samverkat med flera profiler. Antalet gånger en partner uppgetts ha samverkat återges 

i kolumnen samverkan. Siffror inom parentes i samverkanskolumnen anger det totala antalet gånger 

som partnern uppgetts ha varit samverkanspartner, inklusive de gånger de samverkat i projekt som 

ej finansierats av KK-stiftelsen. Profiler inom parentes i kolumnen forskningsprofiler anger att 

partnern ej förefaller att ha samverkat i egenskap av medfinansiär med denna profil. Om en partner 

istället uppgetts ha haft både medfinansierad och icke medfinansierad samverkan hamnar profilen 

inte inom parentes i den högra kolumnen, även om samverkanskolumnen indikerar flera fall av ej 

medfinansierad samverkan. Värt att ha i åtanke är att tabellen ej reflekterar antalet unika projekt 

som dessa partners kan ha ingått i då vi inte har haft tillgång till denna information i samtliga fall.  

För att förklara hur tabellen ska utläsas använder vi oss av ABB som ett exempel. Bolaget har 

uppgetts vara medfinansierande samverkanspartner åtta gånger. Ytterligare två fall med samverkan 

återfinns i materialet, men där det i det ena framgår att bolaget inte varit medfinansiär, i det andra 

är informationen kring medfinansieringen oklar. Mer exakt uppges ABB ha samverkat med: AASS via 

ABB Automation Technology Products (Instrumentation and Control) och ABB Automation 
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Technology Products (Robotics); med BESQ via ABB Automation Technologies (Robotics) och ABB 

Corporate Research; och med MRTC via ABB AB, ABB Corporate Research, ABB Automation och ABB 

Robotics. Utöver detta uppges ABB ha samverkat med STC och med AASS via ABB Corporate 

Research, dock finns de ej med bland medfinansiärerna i de ekonomiska sammanställningarna. De 

två sistnämnda fallen av samverkan återspeglas endast av siffran inom parentes. Observera att 

skillnaderna i namn på de olika enheterna återspeglar hur de benämns i slutrapporterna.  

Tabell 8.5. Återkommande samverkan vid forskningsprofilerna 

Partner Samverkan Forskningsprofil(er) 

ABB 8 (10) AASS, BESQ,MRTC, (STC) 

Akzo Nobel 2 Biofilms, MTM 

Assi Domän 2 AASS, MTM 

Atlas Copco 1 (2) IDSS, (AASS) 

CC-Systems 1 (2) STC, (MRTC) 

Danaher Motion 1 (2) BESQ, (AASS) 

E.ON. (Sydkraft)67 2 MTM 

Ericsson 8 (10) 
ASP, BESQ, CERES, IDSS, 
MRTC68, STC 

Kockums 2 Biofilms 

Metso 2 NSE, STC 

RealFast 3 MTRC 

SAAB 9 (13) 
AASS, ASP, CERES, Infofusion, 
MTM, (MRTC) 

SWECO VIAK 2 MTM 

TeliaSonera 1 (3) NSE (MRTC, STC) 

Volvo 8 (12) 
ASP, BESQ, CERES, Infofusion, 
MRTC, NSE (AASS) 

15 partners 52 (69)  

Källa: Beräkningar av återkommande samverkan baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

Som tabell 8.5 illustrerar utgör de 15 aktörerna 52 fall av medfinansierad samverkan och ytterligare 

17 fall av övrig samverkan med de elva profilerna. Notera att endast sex partners (ABB, Akzo Nobel, 

Assi Domän, Ericsson, SAAB och Volvo) förefaller att ha haft utvidgad samverkan som medfinansiärer 

med flera profilsatsningar. Det finns emellertid en viss osäkerhet i denna utsaga eftersom vissa 

variabler har varit svårtolkade. 

                                                           
67 Sydkraft har även indirekt samverkat med IDDS via Balengruppen som består av: Sydkraft EcoPlus AB, Ragnar Sellbergs 
Stiftelse, Västerviks Värmeverk AB, Flexus Balasystem AB, Lidköpings Värmeverk AB och Trioplast AB. 
68 Ericsson listas som samverkanspartner vid MRTC via Ericsson Microwave, Ericsson Research, Ericsson Utveckling och 
Ericsson Radio Systems, dock återspeglas medfinansiering endast i de två senare fallen.  
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Enskilda företag som grund för framgång 

Såväl på profilerna som på företagsforskarskolorna är ett fåtal stora företag ytterst viktiga. Dessvärre 

kan vi inte göra samma typ av sammanställning för forskningsprofilerna som vi gjorde för 

företagsforskarskolorna över hur stor del av finansieringen som dessa företag har bidragit med. 

Endast åtta av elva profiler gör en separat redovisning över hur stora insatser som kommit från 

samverkanspartners. Vi vill däremot lyfta fram ett par framträdande resultat. 

Utifrån utvärderingarna är både MRTC och BESQ två framgångsexempel. Bägge har varsina 

framgångsrika storföretag i ryggen. För MRTC handlar det om ABB, som med olika enheter, står för 

drygt 24 miljoner kronor av det totala bidraget på 37,2 miljoner kronor. ABB utgör således knappt 

64,6 procent av det totala bidraget från partners. För BESQ handlar det om Ericsson som visserligen 

inte stod för en fullt lika stor andel av medlen vid profilen som ABB gjorde vid MRTC. Ericssons bidrag 

uppgick ändå till drygt 20,9 miljoner kronor, eller knappt 41,8 procent av de totala bidragen från 

partners. Räknar man in ett annat företag, UIQ Technology som numera är nedlagt men som innan 

dess var delägt av Ericsson, landar bidraget på knappt 31,3 miljoner kronor, dvs. knappt 62,4 procent 

av det totala beloppet.  

I sammanhanget bör även AASS, som varit allra mest framgångsrik i att attrahera medfinansiering, 

nämnas. Utav den totala medfinansieringen på 50,7 miljoner kronor står ABB för drygt 37 av dessa 

bidrag. Återigen visar sig med andra ord ett stort bolag stå för en avsevärd del av medfinansieringen, 

i detta fall inte mindre än drygt 73,2 procent.   

Dessa fall vittnar om att de mest lyckosamma profilsatsningarna har varit gynnade av att ha ett stort 

företag som satsat ansenliga resurser på samverkan. Samtidigt kan man tänka sig att detta medför en 

minskad spridning av både resultat och samverkansaktiviteter vilket skulle begränsa nyttan ur ett 

samhällsperspektiv. Återigen väcks alltså frågan kring de samverkansdilemman som vi tidigare belyst. 

 

Forskarstuderande 

Totalt har 344 forskarstudenter identifierats vid forskningsprofilerna. Av dessa har 281 lagt fram 

antingen en licentiat- eller en doktorsavhandling. I ett första skede har vi valt att redovisa resultaten 

utifrån de tre generationer som vi tidigare delat upp profilerna i. Detta är dels för att det finns flera 

situationsspecifika faktorer vid vissa av profilerna som kräver extra utrymme, dels gör denna 

uppdelning det möjligt att upptäcka förändringar över tid. 
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Vi använder samma tillvägagångssätt vid forskningsprofilerna som vid företagsforskarskolorna. Se 

avsnittet: "Hur resultaten bör tolkas" i kapitel 7 om företagsforskarskolorna. Vissa utmaningar finns 

således.  

Till att börja med är det inte klart hur stora medel doktoranderna har erhållit från KKS. Givet 

kostnaden för en doktorand förefaller det otroligt att en stor andel av doktoranderna vid vissa 

program till en betydande grad har finansierats av KK-stiftelsen. Sedan finns det anledning att 

förvänta sig att vissa av resultaten kan vara något, eller mycket, missvisande om man jämför 

satsningarna med varandra. Först och främst handlar det om tidsaspekten. Många doktorander tar 

mer än fyra år på sig att slutföra sina avhandlingar, därför finns det en risk att de program som ligger 

i den senaste generationen missgynnas något, dock har kontroller av avhandlingar skett under det 

tredje kvartalet 2014 för att kunna fånga in så många som möjligt. Samtidigt bör man ställa frågan 

hur länge ett resultat egentligen bör tillgodoräknas en satsning.  

En faktor som kan tänkas snedvrida resultaten är antagningsdatumen för de forskarstuderande, vilka 

endast konsekvent redovisats av Biofilms och MTM. BESQ har gjort denna redovisning för nio 

doktorander av 22 och AASS har gjort det för den enda student som hoppade av sina studier. Vi har i 

efterhand tagit reda på vilka som haft med sig en licentiat vid ingången till MRTC, emellertid var 

detta inte något som återfanns i slutrapporten.  

Även särredovisningen av forskarstuderande finansierade av KK-stiftelsen kan vara en faktor som 

försvårar jämförelser. Det sättet att redovisa, som Biofilms är ensam om bland profilsatsningarna att 

använda sig av, påvisar att andra satsningars resultat, i termer av forskarexamina, potentiellt kan 

vara grovt överskattade. 

Avslutningsvis vill vi återigen påminna om att, precis som med uppställningen av resultaten för de 

forskarstuderande vid företagsforskarskolorna, går det att summera Licentiater, Lic→Dr och Doktorer 

för att nå det totala antalet som har lagt fram en avhandling. Det går emellertid i samtliga fall ej att 

summera avhopp, ej funna avhandlingar, Licentiater, Lic→Dr och Doktorer för att nå antalet 

forskarstuderade. Detta beror på hur vi valt att redovisa avhopp och ej funna examina. Utförligare 

information om detta återfinns i det föregående kapitlet kring företagsforskarskolorna. 

Den första generationens forskningsprofiler 

Innan vi går in på aktiviteter och resultat, i termer av forskarstuderande, för den första generationen 

forskningsprofiler mellan 1997 och 1999, bör det nämnas att det funnits vissa otydligheter i 

resultaten vad gäller MRTC. Slutrapporteringen redovisade att 31 licentiatexamina och åtta 
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doktorsexamina har blivit fullföljda. Om man dessutom räknar in framtida resultat, dvs. examina som 

planerats efter profilstödets slut, beräknas man ha producerat 48 licentiatexamina och 28 

doktorsexamina.69 Det finns ingen redovisning över vilka dessa studenter är, eller i vilken 

utsträckning deras studier kan kopplas till den finansiering som kommit från KK-stiftelsen. Totalt sett 

namnges 27 forskarstuderande på olika platser i slutrapporten. 

Vi har varit i kontakt med personen som ansvarade för profilen och som även författat slutrapporten 

för ett förtydligande kring redovisningen och resultaten. Därigenom vet vi att totalt sett 73 

doktorander varit aktiva vid MRTC under någon del av profiltiden. Resultaten av dessa fram till idag 

(2014) är 49 licentiatavhandlingar och 38 doktorsavhandlingar. 17 individer har inte framställt någon 

avhandling. Vi använder oss dels av informationen i slutrapporten, dels av de kompletteringar som i 

efterhand gjorts av den programansvarige vid MRTC.  

Vidare har samma person förtydligat att samtliga forskarstudenters resultat bör ses som resultat av 

KK-stiftelsens profilsatsning då satsningen avser uppbyggnaden av miljön som sådan. Den direkta 

finansieringen från KK-stiftelsen, och medverkande företag, uppges dock ha varierat för olika 

individer. Dessvärre är en mer detaljerad redovisning av vilka som mer direkt finansierats av KK-

stiftelsen svår att återskapa då det är mer än åtta år sedan slutredovisningen. Detta problem att 

tolka resultaten är frekvent eftersom man i slutrapporterna valt att redovisa sina resultat på vitt 

skilda sätt. 

Ytterligare fem doktorander omnämns i slutrapporten för MTM, varav fyra tog ut en doktorsexamen 

2009-2010. Däremot blev de antagna efter profilstödets slut och har därför inte inkluderats i urvalet. 

Den femte doktoranden hoppade av utbildningen, men gjorde detta innan profilstarten, och är 

därmed inte heller inkluderad. Tabell 8.6 illustrerar de aktiviteter och resultat som vi kunnat finna för 

den första generationens forskningsprofiler i termer av forskarstuderande.  

 

  

                                                           
69 Här räknar vi med åren 1999-2004, samt efterföljande två år (1999-2006) i fallet av förväntade resultat. I rapporten 
räknas dock även 1998 in vilket gör att siffrorna i rapporten är 34 lic. och nio dr, respektive 51 lic. och 29 dr.  
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Tabell 8.6. Forskarstuderandes resultat vid den första generationens forskningsprofiler 

 

1:a generationens 
forskningsprofiler 

MTM ASP MRTC Totalt 

Forskarstuderande 30 32 73 135 

Avhopp 2 370 1771 22 

Avhandling ej funnen 172 373 - 4 

Licentiat 174 475 1876 23 

Lic→Dr 677 378 479 13 

Doktor (med eller utan 
avlagd lic. på vägen) 

2080 1981 3482 73 

Totalt antal som lagt fram 
antingen lic. eller Dr. 

27 26 56 109 

Motsvarande poäng 23,5 22,5 45 91 
 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Det tycks finnas stora diskrepanser både i antalet antagna och i antalet individer som lagt fram en 

avhandling vid MRTC och de andra två profilerna. MRTC står för mer än hälften av alla examina och 

knappt 50 procent av motsvarande mängd poäng. Emellertid är det möjligt att denna skillnad beror 

på olika sätt att tolka resultaten. MRTC har som miljö betraktat även lyckats attrahera en ansenlig 

mängd finansiering, utöver KK-stiftelsen och samverkanspartnernas bidrag. Som framgår av 

slutrapporten varierade KK-stiftelsens bidrag från år till år i relation till de totala intäkterna, som lägst 

14 procent som högst 26 procent och i genomsnitt 21 procent av de totala intäkterna. 

                                                           
70 En av dessa har vid ett senare tillfälle istället disputerat vid Curtin University i Australien. 
71 Noteras bör att denna siffra har uppdaterats av representanter från MdH hösten 2014, och inkluderar både avhopp och 
vad som vid redovisningen av övriga satsningar skulle ha klassats som "examina ej funna" (avhandlingar som ej gått att 
finna men som inte redovisats som avhopp i slutrapporterna). 
72 Hade planerat en doktorsexamina till 2007. Enligt egen utsaga på individens Liniked-In-profil var han doktorand från 2002 
till 2008 (5 år och 6 månader). 
73 Två av dessa hade planerat att avlägga licentiatexamina 2005. 
74 Vi har inte kunnat finna denna avhandling, dock står personen med som fil. lic på universitetets almunilista. 
75 Tre av dessa lade fram sina licentiatavhandlingar efter slutrapporteringen. 
76 Åtta av dessa lade fram sina avhandlingar efter profilstödets slut. 
77 Samtliga sex doktorander antogs två år innan profilstarten och räknas därför som Lic→Dr. En av dessa avlade sin 
avhandling efter profilstödets slut. 
78 Två av dessa hade med sig en lic. sedan 1995 (två år innan profilstarten), den tredje tog ut sin doktorsexamen redan 
1997, dvs. samma år som profilstarten, vilket väcker frågan om den bör exkluderas i underlaget, den har emellertid 
inkluderats i denna grupp för att hellre fria än fälla. 
79 Samtliga av dessa hade med sig licentiatexamina vid ingången, två av dem lade fram sina avhandlingar efter profilstödets 
slut. 
80 Totalt tolv av dessa lade fram sina avhandlingar efter stödtidens slut, elva av dem efter tiden för slutrapporteringen. 
81 Sju av dessa lade fram sin avhandling under stödtiden. En av dessa sju lade fram sin avhandling redan 1999 vilket väcker 
frågan om denna borde klassas som Lic→Dr, personen har emellertid inkluderats i denna grupp för att hellre fria än fälla. En 
individ lade fram sin avhandling efter stödtiden men innan slutrapporteringen. Tio stycken har lagt fram en avhandling efter 
slutrapporteringen. 
82 29 av dessa lade fram sina avhandlingar efter stödtidens slut. En lade fram sin licentiat samma år som profilstarten och 
man kan fråga sig om denna istället borde inkluderats i gruppen Lic→Dr. 
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Utifrån vårt underlag kan vi konstatera att den första generationens forskningsprofiler resulterat i 

135 forskarstuderande, 109 doktorander har lagt fram någon slags avhandling. I poäng motsvarar 

detta 91 forskarutbildningar. Andelen som inte lagt fram en avhandling var knappt 19,3 procent. 

Den andra generationens forskningsprofiler  

Den andra generationens satsningar utlystes 2000 och samtliga profiler startade i slutet av 2001 eller 

under 2002. En av satsningarna i den andra generationen avslutades i förtid, övriga avslutades under 

2008.  

En person från slutrapporten i AASS har blivit bortrensad, denna uppges ha tagit ut en doktorsgrad 

2002, dvs. samma år som profilstarten, dock framkommer det i själva avhandlingen att den lades 

fram redan 2001, dvs. innan profilstarten. 

Tabell 8.7 redogör för de aktiviteter och resultat som vi kunnat finna för den andra generationens 

forskningsprofiler.   
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Tabell 8.7. Forskarstuderandes resultat vid den andra generationens forskningsprofiler 

2:a generationens 
forskningsprofiler 

AASS NSE IDSS83 BESQ Totalt 

Forskarstuderande 33 16 18 22 89 

Avhopp 1 - - 2 3 

Avhandling ej funnen 384 - 585 186 9 

Licentiat 787 288 289 490 15 

Lic→Dr 191 392 393 294 9 

Doktor (med eller utan 
avlagd lic. på vägen) 

2195 1196 897 1398 53 

Totalt antal som lagt fram 
antingen lic. eller Dr. 

29 16 13 19 77 

Motsvarande poäng 25 13,5 10,5 16 65 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Som kan ses i tabellen ovan är gruppen något mer homogen än den första generationen profiler i 

termer av forskarstuderande. Dock finns det fortfarande en stor skillnad både i antalet antagna och 

antalet individer som lagt fram någon form av avhandling.  

Vi vill återigen påpeka att IDSS avslutades i förtid och därför inte kan förväntas ha uppnått samma 

resultat som övriga, dock förefaller denna profils resultat inte nämnvärt skilja sig från NSEs resultat. 

Om något så är det främst AASS som skiljer sig från gruppen, både i antal antagna och i resultaten 

som dessa individer bidragit med för profilens räkning. 

                                                           
83 Avslutades i förtid och bör således inte förväntas ha uppnått samma resultat som övriga. 
84 Samtliga uppgavs fortfarande vara aktiva som forskarstuderade vid slutrapporteringen.  
85 Fyra av dessa uppgavs fortfarande bedriva sina forskarstudier vid slutrapporteringen. En uppges i slutrapporten att ha 
avlagt en licentiatexamen, men denna har vi ej kunnat finna. 
86 Uppgavs fortfarande vara aktiv som forskarstudent vid slutrapporteringen. 
87 En av dessa lade fram sin avhandling samma år som profilstarten, en lade fram sin avhandling efter slutrapporteringen, 
och ytterligare en har vi inte kunnat finna avhandlingen för, däremot omnämns den på skolans hemsida. 
88 En av dessa avhandlingar har ej hittats, däremot har titeln hittats i skriftserie och har därav inkluderats. 
89 Båda dessa lade fram sin respektive avhandling efter profilstödets slut. 
90 En av dessa avlade sin lic. efter slutrapporteringen. 
91 Individen hade med sig en lic. sedan 2000. 
92 En av dessa hade med sig en lic. sedan innan profilstarten. Två lade fram sina avhandlingar 2002 respektive 2003. Profilen 
startade sent under 2001, vilket i hög grad tyder på att dessa i väsentlig uträckning var påbörjade innan profilstödets start. 
93 En av dessa hade med sig en licentiat vid ingången. Två lade fram sina avhandlingar samma år som profilstarten och året 
efter (2002 och 2003) vilket i hög grad tyder på att dessa i väsentlig utsträckning var påbörjade innan profilstödets start. 
94 Båda två uppges ha varit antagna innan profilens start. Den ena tog ut en lic. två år innan profilstarten, den andra avlade 
sin lic. i början av första året av profilen. 
95 Elva av dessa lade fram sina doktorsavhandlingar under profiltiden, två av dessa lade fram sina licentiatavhandlingar 
samma år som profilstarten vilket potentiellt indikerar att dessa skulle varit i gruppen Lic→Dr. Resterande tio har lagt fram 
sina doktorsavhandlingar 2009-2013, dvs. efter profilstödets slut.  
96 Tre av dessa lade fram sina avhandlingar under 2004, profilen startade sent 2001, vilket väcker frågan om dessa istället 
borde inkluderats i gruppen Lic→Dr. 
97 Fyra lade fram sina avhandlingar samma år som profilen avslutades. Resterande fyra lade fram sina avhandlingar efter 
stödtidens slut (2006-2007). 
98 Sex av dessa lade fram sin avhandling efter profilstödets slut. 
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Utifrån vårt underlag kan vi konstatera att den andra generationens forskningsprofiler resulterat i 89 

forskarstuderande, med ett sammantaget resulterat på 77 individer som lagt fram åtminstone en 

avhandling, vilket i poäng motsvarar totalt 65 forskarutbildningar. Andelen som ej lagt fram en 

avhandling motsvarar knappt 13,5 procent. 

 

Den tredje generationens forskningsprofiler  

Den tredje generationen profilsatsningar utlystes under 2003 och samtliga profiler startade sin 

verksamhet under 2005 och avslutades under 2010/11. Givet att detta är den senaste generationen 

profiler att ha avslutats är det rimligt att anta det främst i denna generation skulle kunna påträffas 

individer som fortfarande aktivt bedriver forskarstudier. Man kan dock fråga sig i hur stor uträckning 

individer som ännu ej lagt fram sina avhandlingar verkligen kan ses som resultat av satsningar som 

avslutades för tre till fyra år sedan.  

Tabell 8.8 redogör för de aktiviteter och resultat som vi kunnat finna för den tredje generationens 

forskningsprofiler.   
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Tabell 8.8. Forskarstuderandes resultat vid den tredje generationens forskningsprofiler 

3:e generationens 
forskningsprofiler 

Biofilms CERES Infofusion STC Totalt 

Forskarstuderande 12 19 27 62 120 

Avhopp - - 799 2100 9 

Avhandling ej funnen 1101 6102 2103 8104 17 

Licentiat 1 - 1 12105 14 

Lic→Dr 3106 4107 1108 7109 15 

Doktor (med eller utan 
avlagd lic. på vägen) 

7110 9111 16112 34113 66 

Totalt antal som lagt fram 
antingen lic. eller Dr. 

11 13 18 53 95 

Motsvarande poäng 9 11 17 43,5 80,5 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Forskningsprofilen Biofilms förefaller ha haft långt färre forskarstuderande och producerat färre 

examina och examenspoäng än de flesta övriga profilerna, oavsett generation. Det är, som tidigare 

påpekat, emellertid fullt möjligt att denna profil missgynnas av att den har en mer detaljerad 

redovisning än övriga. Den redovisar dels för när studenterna blev antagna, dels för vilka som har, 

och inte har, mottagit stöd från KK-stiftelsen. Räknar man in de personer som inte uppges ha 

mottagit finansiering från KK-stiftelsen hade Biofilms, istället för att visa upp totalt: tolv 

forskarstuderande, elva examina och nio examenspoäng, uppvisat: 23 forskarstuderande, 19 examina 

och 17 examenspoäng, vilket skulle ha gett en helt annorlunda bild av resultaten.  

                                                           
99 Två av dessa har efter profilstödets slut lagt fram avhandlingar. Den ena en doktorsavhandling 2013 och den andra en 
licentiatavhandling 2014. Dock räknas dessa examina ej in bland resultaten då båda i slutrapporten ansetts som att ha 
avbrutit sina studier vid profilen. 
100 En av dessa tog ut en licentiat innan avhoppet, denna examen är inkluderad bland licentiaterna. 
101 Hade planerat sin examen till 2014, efter kontroll av hemsidan förefaller personen fortfarande bedriva forskarstudier. 
102 Det finns ingen information kring avhopp, pågående studier eller planerade examina för någon av dessa i slutrapporten. 
En hade med sig en licentiat sedan tidigare och en lade fram sin licentiatavhandling samma månad som profilstarten. Dessa 
två licentiatavhandlingar har inte räknats in bland licentiaterna då de bedömts som tidigare meriter.  
103 Båda dessa uppgavs fortfarande vara aktiva som forskarstuderande vid slutrapporteringen. 
104 Fem av dessa planerade vid slutrapporteringen att avlägga doktorsexamen 2012-2015, två hade planerat att avlägga en 
licentiatexamen 2012, för den sista finns ingen information kring planerad examina.  
105 Sju av dessa lade fram sina licentiatavhandlingar efter profilstödets slut. 
106 Två av dessa uppges ha blivit antagna två år innan profilstarten, den tredje tre år innan profilstarten.  
107 Tre av dessa hade med sig en licentiat vid ingången, en lade fram sin licentiat två månader efter profilstarten och vi har 
därför valt att inkludera denne i denna grupp. 
108 Denna individ hade med sig en licentiat vid ingången. Studenten står inte med på listan över doktorander, dock finns 
avhandlingarna medräknade bland resultaten. 
109 Sex av dessa hade med sig en licentiat vid ingången. En hade inte det, men lade fram sin doktorsavhandling under 2005, 
dvs. under profilens första år. 
110 Samtliga av dessa har lagt fram sin avhandling efter slutrapporteringen.  
111 Tre av dessa lade fram sina avhandlingar efter profilstödets slut. 
112 Fem av dessa har lagt fram sina avhandlingar efter slutrapporteringen.  
113 20 av dessa lade fram sina doktorsavhandlingar efter profilstödets slut. Fyra stycken lade fram sina licentiatavhandlingar 
samma år som profilstarten, vilket väcker frågan om de istället skulle ha varit inkluderade i gruppen Lic→Dr.  
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STC sticker ut på samma sätt som MRTC gjorde i den första generationen med långt fler antagna och 

fler avhandlingar och poäng. Totalt sett har denna profil en större påverkan på de sammantagna 

resultaten för den tredje generationen än vad MRTC hade för den första, den står nämligen för 

knappt 55,8 procent av samtliga avhandlingar och drygt 54 procent av alla poäng. Dock bör man 

återigen fråga sig om det här är en skillnad i effektivitet eller en skillnad i redovisningsförfarande.  

Utifrån vårt underlag kan vi konstatera att den tredje generationens forskningsprofiler resulterat i 

120 forskarstuderande, med ett sammantaget resulterat på 95 individer som lagt fram åtminstone en 

avhandling, vilket i poäng motsvarar totalt 80,5 forskarutbildningar. Andelen som ej lagt fram en 

avhandling motsvarar drygt 20,8 procent. 

Sammanställning av forskarstuderande vid profilerna 

I den totala sammanställningen av forskarstuderande vid forskningsprofilerna tar vi av utrymmesskäl 

ej samma hänsyn till alla parametrar som tidigare nämnts i text och noter. För förklaringar av vissa 

skillnader i resultat bör således tidigare kapitel konsulteras. Återigen bör det tas i beaktande att den 

första generationen endast innefattar tre profiler, att den andra generationen innefattar fyra 

profiler, men en av dessa avslutades i förtid, medan den tredje innefattar fyra profiler. 

Tabell 8.9. Forskarstuderandes resultat vid forskningsprofilerna 

 

Forskningsprofiler 
1:a 
generationen 

2:a 
generationen 

3:e 
generationen 

Totalt 

Forskarstuderande 135 89 120 344 

Avhopp 22 3 9 34 

Avhandling ej funnen 4 9 17 30 

Licentiat 23 15 14 52 

Lic→Dr 13 9 15 37 

Doktor (med eller utan 
avlagd lic. på vägen) 

73 53 66 192 

Totalt antal som lagt fram 
antingen lic. eller Dr. 

109 77 95 281 

Motsvarande poäng 91 65 80,5 236,5 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Som kan utläsas av tabell 8.9 kan vi konstatera att forskningsprofilerna totalt sett resulterat i 344 

forskarstuderande, med ett sammantaget resultat på 281 individer som lagt fram åtminstone en 

avhandling, vilket i poäng motsvarar totalt 236,5 forskarutbildningar. Andelen som ej lagt fram en 

avhandling motsvarar drygt 18,3 procent. 
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Vidare förefaller den första och tredje generationen ha renderat fler licentiater och doktorer än den 

andra generationen, däremot ska det påpekas att båda dessa generationer innefattar en enda profil 

som står för mer än hälften av alla avhandlingar och poäng. Ur ett annat perspektiv är det snarare 

den andra generationen som är framgångsexemplet. Den här generationen har för visso både antagit 

och producerat färre avhandlingar och en mindre mängd poäng, dock påvisar den en mycket lägre 

andel forskarstuderande som inte lagt fram någon avhandling på knappt 13,5 procent.  

 

Sammanfattning 

Totalt elva forskningsprofiler ingick i genomgången av tidigare utvärderingar. Några av huvuddragen 

som vi har identifierat utifrån dessa är att forskningsprofilerna ofta bedrivit industritillvänd forskning 

som varit relevant och efterfrågad av näringslivet och samverkanspartners. Industritillvänd forskning 

är till synes huvudnyckeln till att generera ett stort engagemang från samverkanspartners. De mest 

industritillvända profilerna förefaller dessutom vara de som faller ut bäst i utvärderingarna, även om 

det i flera fall påpekats att dessa skulle kunna dra nytta av att även bedriva mer grundforskning för 

att säkra framtida överlevnad och vetenskaplig höjd.  

Kravet på medfinansiering uppfattas som positivt, inte minst för att garantera ett engagemang från 

partners. Här kan vi även se att de satsningar som haft en tydlig profil och avnämare inom 

näringslivet har haft lättare att attrahera medel. Att medfinansieringen kan ske i så kallad in-kind har 

uppfattats som något positivt, i vissa fall t.o.m. helt avgörande för att denna typ av samverkan ska 

komma till stånd. Det finns även tecken på att större företag med högre mottagarkapacitet är mer 

lämpade för att ingå som samverkanspartners. Det är även lättare för dessa partners att avsätta de 

nödvändiga resurserna som krävs för att ingå i denna typ av samverkan, kanske speciellt givet kravet 

på medfinansiering.  

Lika viktigt som att partners visar engagemang är det att lärosätet ifråga visar engagemang, och vid 

behov stöttar profilerna med bland annat nödvändig infrastruktur. 

Diskussioner kring balansen mellan hänsynstaganden för olika incitamentsstrukturer är lika påtagliga 

för forskningsprofilerna som för företagsforskarskolorna, en balansgång som varit lättare att klara av 

i somliga fall. Något som skulle kunna hjälpa till att skapa en sådan balans är att ta tillvara på de 

resurser som finns i referens- och styrgrupper. Dessa konstellationer finns på plats av en anledning, 

men förefaller i vissa fall överhuvudtaget inte ha utnyttjats. 
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Ett tydligt utvecklingsområde som utvärderingarna lyfter är kommunikationen, eller snarare 

avsaknaden av tydliga kommunikationsstrategier. Att kommunicera aktiviteter och resultat kan 

mycket väl vara lika viktigt som forskningen som bedrivs, inte minst för att bibehålla och attrahera 

fler samverkanspartners. 

Samma elva forskningsprofiler som ingick i genomgången av tidigare utvärderingar har ingått i 

resultatanalysen. Dessa har delats upp på tre generationer efter när i tiden de startats. I den första 

generationen har MTM, ASP och MRTC ingått. I den andra har AASS, NSE, IDSS och BESQ ingått. I den 

tredje och sista generationen har Biofilms, CERES, Infofusion och STC ingått.  

I genomsnitt har forskningsprofilerna varit framgångsrika i att få samverkanspartners att matcha det 

bidrag som kommit från KK-stiftelsen, däremot är det få som överträffat matchningen med stor 

marginal. De som lyckats bäst i detta avseende är AASS och BESQ där relationerna mellan 

medfinansierande samverkanspartner och KK-stiftelsen är 58,5 gentemot 41,5 och 58,2 gentemot 

41,8 procent. Den enda som inte lyckats nå matchningsmålet är CERES, med en motsvarande relation 

på 48,1 gentemot 51,9 procent.  

Vi kan konstatera att totalt 195 unika samverkanspartners förekommer i underlaget, varav 123 

bedömts ha varit medfinansiärer. Det ska emellertid påpekas att då endast åtta av elva redovisar för 

intäkterna per partner kan det finnas en viss diskrepans i siffran för medfinansierande 

samverkanspartners då vi fått göra en rad antaganden för de satsningar som saknat tydlig 

redovisning.  

15 partners har visat sig ha haft återkommande eller utvidgad samverkan. Tillsammans står dessa 15 

för totalt 69 fall av samverkan. För flertalet av dessa har det emellertid inte kunnat säkerställas att de 

har varit aktiva som medfinansiärer vid flera profiler. Däremot förefaller minst sex partners att aktivt 

ha samverkat i egenskap av medfinansiärer vid olika profiler. Samtliga av dessa sex är stora aktörer, 

fem är privata storbolag: ABB, Akzo Nobel, Ericsson, SAAB och Volvo och ett var det statliga bolaget 

Assi Domän som numera ingår i Sveaskog. Vi har även kunnat se att några av de profiler som i 

genomgången av tidigare utlåtanden framstått som framgångsexempel har haft en otrolig nytta av 

ett enda storbolag. I dessa fall har en enda partner stått för knappt 42 till 65 procent av de totala 

intäkterna från medfinansierande partners. 

Totalt har 344 forskarstuderande identifierats vid de elva profilerna. Av dessa har 281 lagt fram 

åtminstone en licentiat- eller doktorsavhandling. Omräknat till poäng, där en doktorsavhandling 

räknas som en poäng och en licentiat som en halv poäng, kan vi konstatera att totalt 236,5 poäng 

framställts. Satsningarna uppvisar däremot stora skillnader både i antalet antagna forskarstuderande 
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och antalet som lagt fram en avhandling. Det finns emellertid goda skäl att tro att en stor del av 

denna diskrepans beror på att man använt sig av väsentligt olika metoder för att sammanställa och 

redovisa sina aktiviteter och resultat.  
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9. Expertkompetens 

 

I detta kapitel kommer vi att undersöka uppnådda resultat från KKS expertkompetensprogram under 

åren mellan 1998 och 2014. Inledningsvis kommer vi att presentera karaktären hos 

Expertkompetensprogrammet i sig. Därefter följer en redogörelse för tidigare utlåtanden, alltså 

utvärderingar och granskningar som gjorts av bland andra Sister, som granskade tre satsningar: 

TeknIQ, Meny och Kraft. Sedan kommer vår egen resultatredovisning av de utvalda 

expertkompetenssatsningarna, hur stora resurser har de förbrukat, vilka resultat har uppnåtts i form 

av utvecklade och genomförda kurser, utbildningar, examensarbeten och i förekommande fall 

kompetensprojekt. Huvuddelen av resultatredovisningen är material som är hämtat från respektive 

slut- och halvtidsrapporter med tillhörande bilagor. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning 

där vi också drar slutsatser om de resultat och effekter som finns från expertkompetenssatsningarna. 

Satsningarna inom expertkompetensprogrammet har som huvudsaklig målsättning att tillhandahålla 

utbildning på kvalificerad nivå inom näringslivet. Expertkompetensprogrammet är ett led i KK-

stiftelsens insatser för att främja kunskapsuppbyggnad- och utbyte mellan näringsliv, universitet och 

högskolor samt forskningsinstitut. Det övergripande syftet var att stärka näringslivets 

konkurrenskraft i Sverige, särskilt för de små och medelstora företagen. Satsningen inleddes redan år 

1997 och då med en budget på ca 500 miljoner kronor. 

Satsningarna har sett lite olika ut men generellt har de bestått av kurser, seminarier och utbildningar 

på magisternivå eller motsvarande. Dessa utbildningar har kunnat kombineras med mer 

skräddarsydda utvecklingsprojekt som ska passa enskilda företag. I hög grad har utbildningarna 

erbjudits på distans. Nämnda utbildningar skulle vara styrda av behoven på företagen och rollen för 

högskolor och olika industriforskningsinstitut var att garantera den akademiska nivån på 

utbildningarna. (Sister 2006:2) 

Tabell 9.1 redovisar KK-stiftelsens avslutade expertkompetensprogram som ingår i studien. 

Kolumnen "utlåtanden" relaterar till genomgången av tidigare utförda utvärderingar och kolumnen 

"resultat" relaterar till sammanställda resultat från framförallt slutrapporter med bilagor.  
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Tabell 9.1. Expertkompetenssatsningar som ingår i studien 

Expertkompetens Stödperiod Utlåtanden Resultat 

Meny 2000-2013 x x 

Tekniq 1999-2005 x x 

Kraft 2000-2006 x x 

Upplevelseindustrin 2000-2004 x  

Produktionslyftet 2007-2012 x x 

Minst 2004-2011 x x 

Prodesign 2002-2007 x x 

Tekniqinnovation 2005-2008 x  

Totalt 8 satsningar  8 6 

 

Åtta satsningar ingår i genomgången av utvärderingar och sex i resultatsammanställningen. Urvalet 

skiljer sig åt på grund av tillgängligt material och anvisningar från KK-stiftelsens sida över vilka 

satsningar som resultat ska redovisas från. 

 

Tidigare utvärderingar 

Experimentverkstad 

Satsningarna Tekniq, Meny och Kraft var i stor grad behovsstyrda och återspeglar enligt en rapport av 

Sister (2006:49) därför inte någon större form av strukturerad kunskapsöverföring från akademi till 

näringsliv utan bygger snarare på ett samspel mellan akademi och näringsliv som återspeglas i form 

av en gemensam tillit och lärandeprocess. Satsningarna utvecklade sig mer runt företagens behov än 

skolarnas utbud och därför anser utvärderarna att det har varit lättare att se resultat och effekter hos 

företagen än hos högskolor och universitet. De tidiga expertkompetenssatsningarna var av 

experimentell natur och har uppnått en form av samspel mellan näringsliv och akademi, dock inte på 

det sätt som från början var tänkt. 

Måluppfyllelse utan mål? 

Att satsningarna inte utvecklat sig på det sätt som från början avsågs behöver inte ses som något 

misslyckande. Det kan snarare indikera att målen – som Sister (2006:87) uttrycker det – var "olyckligt 

formulerade". Även Ramböll instämmer i detta påstående och har bl.a. pekat på att de uppsatta 

målen för expertkompetensprogrammet kan tyckas vara något svävande och att de har uttryckts som 

inriktningar och arbetssätt snarare än mål.  
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Trots att Ramböll beskriver de kvalitativa målen som svårtolkade anser man ändå att dessa har 

uppfyllts i stort. Exempelvis påpekas det i utvärderingen av Meny (2007a) att denna satsning har 

resulterat i att man ”väckt” intresset kring kompetensutveckling inom livsmedelsindustrin och att 

man åstadkommit attitydförändringar genom att ha sänkt tröskeln mellan akademi och företag. I 

övrigt beskrivs motgångar ofta vara av en strukturell och organisatorisk art, som t.ex. bristen på klart 

definierade roller. Ramböll (2007b) gör exempelvis bedömningen att Tekniq har uppfyllt de uppsatta 

aktivitetsmålen, med undantag för antal genomförda utbildningar och till viss del även 

kunskapsutbytet mellan lärosätena och företagen. Givet hur man formulerat målen anser Ramböll 

(2007c) att även Minst har uppfyllt dessa väl. Samtidigt påpekas att även om måluppfyllelser ofta 

beskrivs som en framgång så bör man vara försiktig i den slutsatsen. Exempelvis bör det kvalitativa 

målet att utveckla kunskapsutbytet mellan företag, universitet, högskolor och forskningsinstitut inte 

ses som en måluppfyllelse i sig då detta är den grundläggande verksamheten som präglar själva 

programstrukturen. Vidare har det enligt Ramböll funnits en större tyngd på näringslivsutveckling än 

på att utveckla akademins konkurrenskraft. Flertalet respondenter anser att 

expertkompetensprogrammet har prioriterat företagens konkurrenskraft och affärsutveckling 

framför att utveckla strukturer för utbyte mellan näringsliv och akademi. Ramböll (2007b) menar 

vidare att värdet och nyttan för universitet, högskolor och forskningsinstitut troligtvis är lägre än för 

företagen, eftersom denna form av samverkan mellan näringsliv och akademi sällan leder till 

vetenskapliga publiceringar utan främst till praktisk nytta för företagen.  

Lärprocess – tillvaratagandet av erfarenheter och återkommande samverkan 

Vissa lärdomar och arbetssätt från tidigare expertkompetenssatsningar har återanvänts vid nya 

satsningar. Ett exempel på detta kan hämtas från interaktionen mellan Prodesign och 

Produktionslyftet. Ytterligare ett exempel är att Tekniqs metoder för datainsamling, spridning av 

erfarenheter och lärdomar samt modellen för uppsökande verksamhet i efterhand anammats i andra 

expertkompetenssatsningar. Minst hade därmed en kortare startsträcka än sin föregångare Tekniq 

tack vare att man kunde använda sig av dessa tidigare erfarenheter. Därutöver medverkade även ett 

antal företag i Minstsatsningen som tidigare hade deltagit i Tekniq. Tekniqinnovation, som var ett 

mer begränsat utvecklingsprojekt vars övergripande mål var att idéer skulle bli till produkter114, var 

en förlängning av Tekniq vid Högskolan i Halmstad och Tekniska högskolan i Jönköping. Satsningen 

anses i mångt och mycket ha fungerat väl och har dragit stor nytta av de lärdomar och nätverk som 

skapades av både Tekniq och Minst.  

                                                           
114 Det var däremot är det inte högskolornas uppgift att ta fram färdiga produkter, utan att tillhandahålla tekniska lösningar 
så att företagen själva kunde utveckla produkterna. 
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Ramböll (2006) påpekar att satsningen använde tidigare utvecklade tillvägagångssätt för att arbeta 

med uppsökande verksamhet gentemot företag vilket också tycktes vara lyckosamt. Emellertid var 

spridningseffekten relativt liten och samarbetet omfattade endast en handfull företag (vid 

halvtidsutvärderingen 5 stycken) och kommunikationen av resultat mot externa parter anses ha 

kunnat vara bättre. 

Strukturerad uppföljning gynnar framtida satsningar 

Satsningen inom upplevelseindustrin var mycket utspridd, mötesplatserna var förlagda till åtta olika 

orter och inom olika delbranscher,115 och hade mål som många ansett svårtolkade. Även KK-stiftelsen 

(2008a) har påpekat att satsningens resultat och effekter är svårbedömda. Samtidigt anses däremot 

praktiskt taget alla mötesplatser ha uppfyllt målen. Utvärderarna menar att mötesplatsverksamheten 

har varit både spridd och diffus, men att detta i sig inte har varit något större problem. Däremot har 

det försvårat såväl möjligheten till marknadsföring och kommunikation samt utvärdering av 

effekterna. En av anledningarna till att det är svårt att utvärdera satsningens resultat är att mycket 

kraft lagts på möten. Mötesverksamheten var då en "förutsättning och ett resultat av verksamheten" 

på samma gång, och där möten ses som allt ifrån förutsättningar/resurser och aktiviteter till utfall, 

resultat och indirekta effekter (s. 32). Däremot går det inte att utröna vilken effekt mötena har haft 

på de deltagande företagen då mötesplatserna "endast i väldigt begränsad utsträckning har följt upp 

deltagare i olika aktiviteter" (s. 40). På liknande sätt påpekas det av Ramböll (2006) att det inte skett 

någon strukturerad uppföljning av Tekniqinnovation. 

Effekter på företag 
KKS & Ramböll (2008a) redovisar bl.a. resultaten av intervjuer som genomförts med representanter 

från deltagande företag i expertkompetenssatsningarna Kraft, Meny, Prodesign och Tekniq. Totalt 

intervjuades 195 företag som hade deltagit i någon form av längre aktivitet vid någon av 

satsningarna. Populationen, urvalet och svarsfrekvensen för företagen som dessa resultat baseras på 

återfinns i tabell 9.2.  

  

                                                           
115 Satsningen har inkluderat följande delbranscher: dator- och tv-spel, design, film, marknadskommunikation, media, 
mode, musik, måltid, turist/besöksnäring och upplevelsebaserat lärande. 



107 
 

Tabell 9.2. Sammanställning av intervjuundersökning av exportkompetenssatsningar  

 

 Antal 
unika 
företag 

Urval Bortfall 
från 
urvalsgrupp 

Intervjuade 
företag 

Svarsfrekvens Intervjuade i 
relation till antal 
samverkande 
företag 

Kraft 616 85 
(13,8%) 

26 59 69% 9,6% 

Meny 756 186 
(24,6%) 

93 93 50% 12,3% 

Prodesign N/A 74 (N/A) 48116 26 35% N/A 

Tekniq 647 37 (5,7%) 20 17 46% 2,5% 

Källa: KK-stiftelsen och Ramböll 2008a 

Både urvalet och respondenterna, såväl i procent som i antal, var avsevärt lägre för Tekniq och 

förmodligen även för Prodesign. Det finns ingen exakt siffra på hur många företag som har varit 

aktiva i Prodesign, men i rapporten skriver man bl.a. att "cirka ett par tusen företag har deltagit i 

inspirationsseminarier [...] och vissa av dessa har sedan gått vidare till att delta i kurser" vilket bör 

vittna om att de 26 företag som intervjuats är förhållandevis få i relation till deltagarantalet (s. 78).  

I rapporten ställdes det bland annat frågor kring hur företagen upplevt att deras kompetens, 

ekonomiska utveckling och överlevnad påverkats av deltagandet, samt ett par frågor kring 

samverkan och nätverkande.  

  

                                                           
116 Den omvända relationen med 74 bortfall och 48 i den totala urvalsgruppen redovisas i rapporten, vilket vi tolkar som en 
felskrivning. 
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Tabell 9.3. Sammanställning av intervjusvar från expertkompetenssatsningarna 

 

Andelen företag som svarat ja på följande frågor 
 Kraft Meny Prodesign Tekniq 

Anser du att ditt företag har fått högre kompetens 
genom deltagande i (resp. delprogram)?  

71% 74% 81% 71% 

Bedömer du att ert företag har ökat er omsättning tack 
vare deltagande i en kurs genom (resp. delprogram)?  

20% 25% (18%) 50% 25% (24%) 

Bedömer ni att ert företag har ökat er lönsamhet genom 
förbättrade marginaler tack vare deltagande i (resp. 
delprogram)?  

27% 19% (14%) 73% 19% (18%) 

Anser du att ditt företag har ökat sina chanser till 
långsiktig överlevnad genom deltagande i (resp. 
delprogram)?  

66% 60% 77% 56% (53%) 

Andel respondenter som uppger att företaget har haft 
kontakt med ett lärosäte och/eller forskningsinstitut 
under deltagandet i (resp. delprogram)  

59% 28% 46% 100% 
(88%) 

Andel respondenter som uppger att företaget har ett 
kontaktnätverk med lärosäte och/eller forskningsinstitut, 
dvs. de känner till var på ett lärosäte eller 
forskningsinstitut de kan vända sig med frågor om 
kompetens som det egna företaget behöver.  

24% 20% 31% 40% 
(35%)117 

Andel respondenter som uppger att de har ett aktivt 
kontaktnätverk med lärosäte och/eller forskningsinstitut  

34% 17% 35% 47% (41%) 

Källa: KK-stiftelsen och Ramböll 2008a 

Expertkompetensprogrammets avtryck på kompetensförsörjningen 

När det kommer till företagens konkurrenskraft går många av resultaten inte att säkerställa, varken 

för programmet som helhet eller inom de enskilda expertkompetenssatsningarna. Det finns däremot 

indikationer på företagsnivå att t.ex. Tekniq har bidragit till ökad konkurrenskraft då de företag som 

lyckats skapa nya produkter via samarbetet uppges ha ökat sin omsättning. Enligt Ramböll (2007b) 

kan detta emellertid vara enskilda goda exempel och behöver inte vara allmängiltigt. Företagen som 

har tillfrågats i de olika utvärderingarna är i regel nöjda med den kompetenshöjning som 

satsningarna har medfört, dock anses inte affärsutveckling och tillväxt ha uppnåtts i samma grad. 

Detta kan vara en följd av hur programmen är uppbyggda. Därtill är det rimligt att anta att 

kompetensutveckling kan leda till tillväxt på längre sikt, men att det inte fångas av utvärderingar som 

ligger alltför nära i tid. Därtill bör nämnas att näringslivsrepresentanter som uttalar sig om bl.a. 

satsningen Kraft tycker att det huvudsakliga intresset har legat på individuell kompetenshöjning och 

personlig utveckling, inte på att öka företagens konkurrenskraft. (FBA 2005) 

Trots att det finns lärdomar, framförallt från Tekniq, som tillvaratagits och applicerats på senare 

generationers expertkompetenssatsningar bör programmet anses – som Ramböll (2007b) påpekar – 

ha haft ett begränsat långsiktigt avtryck i samverkan mellan akademi och näringsliv. Detta är däremot 

inte något som är unikt för Tekniq utan tas även upp av KKS & Ramböll (2008b) där man konstaterar 

                                                           
117 I studien rapporteras 60 procent, vilket tolkas som en felskrivning då sex av 15 (17) företag är 40 procent (35 procent).  
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att det ”inte [går] att konstatera att expertkompetensprogrammet har bidragit till varaktig 

samverkan” (s. 70).  

Enligt utvärderingarna tycks samverkan mellan näringsliv på företags- och individnivå ofta ha 

fungerat bra medan kunskapsspridningen utifrån expertkompetensprogrammet anses ha varit 

begränsad. I och med att kompetensbehoven skiljer sig avsevärt från företag till företag är det svårt 

att skapa en enhetlig målmall för de enskilda satsningarna. Däremot tycks det utifrån 

halvtidsutvärderingen av Produktionslyftet (Ramböll 2008) finnas anledning att tro att framtida 

satsningar borde ta företagens absorptionsförmåga i beaktande. Bland företagen i Produktionslyftet 

– vars ambition var att förbättra konkurrenskraften inom svensk tillverkningsindustri genom att öka 

företagens produktionskunnande – sågs exempelvis en viss attitydskillnad mellan företag som hade 

50–100 anställda och de med fler än 100 anställda.  Medan samtliga större företag var positiva till 

"lean production" var en del av de mindre företagen ganska negativa till densamma. Vidare kan det i 

vissa fall, som Ramböll (2006) påpekar i sin utvärdering av Tekniqinnovation, vara en god idé se över 

uppföljningarna av de olika projekten inom programmen så att dessa sker på ett mer strukturerat 

sätt.  

Resultat från sex expertkompetensprogram 

Vi har undersökt resultaten från ett urval expertkompetenssatsningar vars uppbyggnad skiljer sig åt 

som vi kommer att se. Urvalet innebär att vi undersöker program från olika delar av 

expertkompetenssatsningarna under åren 1999–2014, vissa som inleddes tidigt i processen, andra 

som inleddes senare. Här redovisas resultat från sex satsningar för följande parametrar: 

 Hur stort stöd har KKS lämnat per program eller projekt och hur stort bidrag har de 

medverkande företagen lämnat? 

 Hur har kursverksamheten sett ut, hur många kurser har nyutvecklats inom ramen för 

respektive program och vilket omfång har dessa kurser haft dvs. hur många deltagare och 

hur många involverade företag? I motsvarande mån, hur många kurser totalt har hållits för 

respektive program och hur många deltagare respektive involverade företag har kurserna 

haft? 

 Hur många examensarbeten har finansierats och/eller genomförts inom ramen för dessa 

program? 

 För expertkompetensprogrammen Minst och Tekniq: Vilken omfattning har 

kompetensprogrammen haft, dvs. hur många deltagare och hur många företag har 

involverats i dessa? 
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Kraft 

Expertkompetenssatsningen Kraft – Strategisk affärsutveckling118 hade sin bakgrund i en förstudie 

”Kompetensutveckling för tillväxt och förnyelse” där man gav utrymme för tillfrågade företag att 

styra utformningen av utbildningar: moduler, gruppbaserade, IT som verktyg och arbete på distans.  

Det så kallade Kraft-konceptet blev viktigt i satsningen. Kraftgruppen skulle bestå av 6-10 företag där 

arbetet leds av en Krafthandledare, någon med näringslivskunnande och en projektledare som 

rekryteras från lärosätet. Kraft blev organiserat i två faser, en 20-månaders pilotfas (Dnr 217/00) 

fram till slutet av 2001 och sedan en fortsättning 2002-2006 (Dnr 340/01). Uppgiften som 

preciserades för Kraft var att genomföra kompetensutvecklande insatser på små och medelstora  

inom områdena: omvärldsanalys/marknad, ledarskap/organisation och närverk. Konsortiärerna blev 

av de 27 som visat intresse slutligen fyra till antalet och konsortiet kom att ledas av Internationella 

Handelshögskolan i Jönköping AB och övriga konsortiemedlemmar blev Lunds universitet, Umeå 

universitet och Göteborgs universitet/Chalmers tekniska högskola AB. År 2005 var så många som 23 

lärosäten engagerade i Kraft. Förutom konsortiärerna var lärosätena engagerade som innehållsledare 

eller som resurspersoner.  

Medel från KKS och från de medverkande företagen 

Totalt har Kraft omslutit knappt 88 miljoner. KK-stiftelsen har utbetalat 60 miljoner varav 15 till 

pilotverksamheten 2000–2001 och 45 för fortsättningsfasen. Därutöver har knappt 24,9 miljoner 

influtit i form av avgifter från företag för genomförda kurser och utbildningar samt viss försäljning.119 

Här bör nämnas att deltagaravgifternas ursprung inte kan identifieras alla gånger. I en del fall har 

konsortiet fakturerat medfinansiären direkt för dennes del av företagens deltagaravgifter. Oftast har 

dock deltagarna själv erhållit bidrag och konsortiet har fakturerat deltagarna hela deltagaravgiften.  

Medfinansieringen har uppgått till omkring 68 miljoner kronor varav 12,1 miljoner är 

deltagaravgifter. Medfinansiering av aktiviteter kopplade till Kraftprogrammet uppgår till 13,5 

miljoner. Medfinansiering från deltagarna i form av tid och kostnadstäckning uppskattas till 30,4 

miljoner kronor. Detta är räknat utifrån 997 deltagare i Kraft i 15 dagar vardera 14955 dagar som 

med resor och uppehälle kan uppskattas till över 30 miljoner i egen tid nedlagt för deltagarna i Krafts 

aktiviteter. 

                                                           
118 Kraft (2006) se också KVA (2002) s. 18-20 
119 I slutrapporten för Kraft anges på s 28 att deltagaravgifterna uppgick till 24,2 miljoner kronor, i kommentarerna på s 53 
framgår att deltagarnas finansiella insats (deltagaravgifter och viss försäljning) uppgår till 24,9 miljoner. 
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Utvecklade och genomförda kurser samt kursdeltagare 

En viktig verksamhet inom Kraft var Kraftgrupperna som utgjorde kärnan i verksamheten. Detta var 

grupper där man antingen samlades kring ett gemensamt produktutvecklingsprojekt eller arbetade 

för att utveckla de deltagande företagens egna produkter. Vad gäller resultaten har Kraft sedan 

pilotprojekten 2000-2001 haft 997 deltagare totalt (24 procent över det ursprungliga målet) varav 

987 unika deltagare. Antalet medverkande företag var 627, varav 616 var unika deltagande företag. 

Antalet igångsatta Kraftgrupper blev 101 under hela programperioden 2000-2005. Kraft är det enda 

program som systematiskt redovisar publikationer som tillkommit inom programmets ram. 

Kraft är den enda satsning som redovisar det akademiska fotavtrycket i någon större utsträckning. I 

slutrapporten förtecknas fem pågående avhandlingsprojekt och fyra avslutade (två lic- och två 

doktorsavhandlingar).120 Därutöver hade också 27 artiklar till vetenskapliga tidskrifter och fem böcker 

publicerats inom satsningen. I slutrapporten till Kraft redovisas också 17 magister- och 

kandidatuppsatser.  

 

Minst 

Exportkompetenssatsningen Minst mikro/nano systemteknik 121 byggde på den tidigare satsningen 

Tekniq och dess medarbetare, konsortiärer, projektmodell, arbetssätt och kontaktnät. Syftet med 

Minst var att stärka små och medelstora företags förmåga till produktförnyelse och affärsutveckling 

genom att höja kunskapsnivån och insikterna kring mikro- och nanosystemteknik. Därutöver vill man 

etablera värdeskapande strukturer mellan de olika aktörerna. Minst har drivits i två projektfaser 

mellan 2004 och 2011. Fas 1 (2004/0079) omfattar perioden 2004 från kvartal 4 till och med 2006 

kvartal 3. Fas 2 (2006/0166) omfattar perioden 2006 kvartal 4 till och med år 2011 efter att KKS 

beslutat om en femårig förlängning av programmet. Verksamheten har varit uppdelad enligt två avtal 

mellan KK-stiftelsen och genomförandekonsortiet bestod av Mälardalens högskola tillsammans med 

forskningsinstituten Acreo och Imego. 

Medel från KKS och från de medverkande företagen 

För den inledande satsningen som startade i maj 2004 med en projekttid om två år har KKS bidragit 

med 15 miljoner. För nästa projektperiod, 2006-2011 bidrog KKS med 40 miljoner. Totalt har KK-

stiftelsen således bidragit med 55 miljoner kronor fram till 2011-12-31. Därutöver har 2,99 miljoner i 

                                                           
120 Vid en sammanräkning i november 2014 var 3 av de pågående avhandlingsprojekten avslutade med doktorsavhandling 
som resultat, en lic-avhandling och ett avhandlingsarbete pågick fortfarande. 
121 Minst (2012) 
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intäkter kommit i form av kursavgifter från de medverkande företagen under projektperioden 2006–

2011. Andra finansiärer för extern projektfinansiering som kommit företagen tillgodo har bidragit 

med ytterligare cirka 19 miljoner. Medlen har kommit in utanför satsningens ramar, men i regionala 

projekt, och bidragit till viss utökning av kompetensprojektens verksamhet. Här redovisas inga 

uppgifter om hur mycket tid i timmar eller omvandlat i kronor företagen lagt ner på Minst. 

Utvecklade och genomförda kurser samt kursdeltagare 

Inom Minst har totalt 65 kurser och utbildningsseminarier genomförts med 1130 deltagare och 

sammanlagt 1264 studentdagar.122 I bilaga 4 redovisas fördelningen av antalet "nya uppstartade 

kursutvecklingar". Här återfinns 20 konventionella kurser, 24 kursmoduler, 18 seminarier och två 

webkurser vilket tillsammans ger 64 nya kurser. Ingen redovisning finns om antalet examensarbeten. 

Från slutrapporten nämns på två ställen om genomförda examensarbeten inom ramen för Minst 

men ingen sammanställning finns. 

Kompetensprojekt  

Inom Minst genomfördes också s.k. kompetensprojekt. Totalt antal genomförda kompetensprojekt 

var 234 enligt slutrapporten. I detta ingick hela 177 företag med sammanlagt 679 deltagare och 2059 

studentdagar.  

 

Meny 

Expertkompetenssatsningen Meny– Livsmedel & bioteknik123 startade redan våren 2000 och riktade 

sig mot livsmedelsbranschens cirka 3000 små och medelstora företag. Syftet var att stärka de små 

livsmedelsföretagens konkurrenskraft. För att åstadkomma detta skulle skräddarsydd utbildning och 

kurser tillhandahållas för att ta tillvara och vidareutveckla kompetensen inom branschen. 

Programmet kan delas upp i två delar, dels mellan 2000 och 2008 och dels mellan 2008 och 2013. Till 

den första programperioden tecknades avtal med följande konsortiärer: Institutet för Livsmedel och 

Bioteknik AB (SIK), Lantbruksuniversitetet (SLU), Umeå universitet, Högskolan i Kalmar och Lunds 

universitet. Under andra programperioden gavs ett tydligt formellt ansvar åt SLU då avtalet bara 

tecknades med SLU och därefter som samarbetsavtal mellan SLU och de andra deltagande 

konsortiärerna: SIK, Umeå universitet, Linnéuniversitetet (tidigare Kalmar) och Lunds universitet.   

                                                           
122 minST – expertkompetens mikro/nano systemteknik. Slutrapport till KK-stiftelsen s. 13. 
123 Meny (2008, 2013) 
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Medel från KKS och från de medverkande företagen 

Totalt har KKS utbetalat 70 miljoner kronor till Menys båda programperioder mellan 2000-05-03 och 

2013-02-28. En skillnad finns här mellan första och andra programperioden. Under första 

programperioden, mellan 2000-05-03 och 2008-03-01, var Meny totalfinansierat av KKS och uppbar 

60 miljoner i stöd. Medlen användes till att investera i utbildningsverktyg samtidigt som de rörliga 

kostnaderna finansierades genom deltagaravgifter. Under andra programperioden, åren 2008-2013, 

fanns verktygen redan utvecklade och andra finansiärer bidrog med medel så KK-stiftelsens insats 

blev bara 10 miljoner. Bidragen från regionala, nationella och internationella aktörer har under 

programperioden uppgått till 5,4 miljoner och deltagaravgifter samt sålda tjänster uppgick till 12,1 

miljoner. I slutrapporterna redovisas inga uppgifter om hur mycket tid i timmar eller omvandlat i 

kronor företagen lagt ner på Meny. 

Utvecklade och genomförda kurser samt kursdeltagare 

Under Menys totals programtid har sammanlagt 2026 företag deltagit i någon av Menys 

utbildningsaktiviteter varav 850 under första perioden och 1176 under den andra. Utbudet av 

utbildningar har varit stort och varierat mellan programperioderna. Under programperioden 

användes fyra olika verktyg eller metoder för att överföra expertkompetens: Webbaserad utbildning, 

Menycirklar, Mentorskapsprogram och Student i småföretag (redovisas under examensarbeten). De 

webbaserade kurserna är de som når flest deltagare. De nådde 1531 deltagare första 

programperioden och 3099 deltagare den andra perioden. För den andra perioden är också antalet 

examinerade särredovisat: 2261 av deltagarna blev examinerade från kurserna.   

Menycirklarna är den andra större programverksamheten. Under första perioden hölls 40 

menycirklar med 461 deltagare och under den andra perioden hölls 21 cirklar med 196 deltagare. 

Mentorskapsprogrammen, den tredje större programverksamheten, har uppgått till 115 par av 

mentorer och adepter varav 101 under första delen och 14 under andra delen. Under andra 

programperioden redovisas nio nya kurser och examinationer via en gemensam utbildningsplattform 

(Fronter) medan liknande uppgifter inte återfinns i första periodens redovisning. Inga uppgifter finns 

om hur många som omfattats av de nyutvecklade kurserna. 

Examensarbeten 

Projektet Student i småföretag, som pågick mellan 2000 och 2012, handlade om att låta studenter få 

göra mindre projektarbeten omfattande 5, 10 eller 20 veckor på ett mindre livsmedelsföretag och 

med en konkret arbetsuppgift. Det totala antalet studentarbeten har varit 52 stycken fördelad på 43 

respektive 18 under de båda perioderna. 
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Produktionslyftet 

Produktionslyftet124 startade efter att en IVA-rapport 2004-05 pekat på utmaningarna för små och 

medelstora svenska tillverkningsföretag. Dessa saknade ofta erforderliga resurser för att utveckla sin 

produktionskapacitet och öka sin produktivitet. Produktionslyftet startade 2007 och har sedan haft 

två programperioder, 2007-2010 och 2010-2013. Swerea IVF svarade för den nationella 

koordineringen och var därigenom kontraktsbärande part med programdirektör och 

samordningsansvar för coachning. Därjämte hade Chalmers ett samordningsansvar för insikt och 

utbildning. Hela åtta lärosäten har status av regionala noder med regionledare: LTU, 

Mittuniversitetet (MIUN), Högskolan i Gävle (HIG), KTH, MDH, Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH), 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Chalmers. 

Medel från KK-stiftelsen och medel från de medverkande företagen  

För Produktionslyftet har totalt 46 miljoner utbetalats från KKS mellan 1/1 2007 och 31/12 2012. I 

ytterligare offentlig finansiering har satsningen erhållit 64,5 miljoner från i huvudsak Vinnova men 

också Nutek/Tillväxtverket. De medverkande företagen i Produktionslyftet har bidragit både med 

kontanta medel som betalning för kurser och utbildningar och s.k. egeninsatser. Totalt har företagen 

involverade i produktionslyftet bidragit med 27,5 miljoner i reda pengar och hela 396 miljoner i 

egeninsatser (161 miljoner första programperioden och 235 miljoner andra) vilket motsvaras av 

543423 timmar som man har lagt ner på utbildningar och i än högre grad i så kallat 

förbättringsarbete ute i verksamheten.  

Samverkande företag 

Sammanlagt har 141 företag samverkat i Produktionslyftet. Under produktionslyftets första 

programperiod 2007-2010 har 60 företag medverkat varav 57 genomförde det 18 månader långa 

utvecklingsprogrammet och tre gjorde inte det. I satsningens andra programperiod deltog 71 företag 

i själva Produktionslyftet medan tio företag deltog i specialsatsningen PL Fordon. Samtliga dessa 

genomgick det särskilda coachningsprogrammet vari följande aktiviteter ingick: workshopar, 

kartläggningar, förbättringsexperiment och slutligen utvärderingar av gjorda resultat. I slutrapporten 

redovisas inga uppgifter om hur mycket tid i timmar eller omvandlat i kronor de involverade 

företagen lagt ner på Produktionslyftet. 

                                                           
124 Produktionslyftet (2011, 2014) 
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Utvecklade och genomförda kurser samt kursdeltagare 

Under produktionslyftets fas 1 och 2 har sammanlagt 25 respektive 27 kurser i Lean production på 

7,5 högskolepoäng genomförts. Det totala antalet deltagare var 1256, därav tillhörde 710 den 

egentliga målgruppen. Antalet fullbetalande deltagare var 388, fast betydligt fler under 

Produktionslyftets andra fas. Det totala antalet företag som på detta sätt fått ta del av 

Produktionslyftets satsning var 637 stycken varav 306 av dessa tillhörde målgruppsföretagen och 331 

andra typer av företag.  Inom ramen för produktionslyftet utvecklades två kurser i Lean: dels en 

grundläggande kurs i Lean och dels en fördjupande kurs Lean Maintenance. Antalet examensarbeten 

redovisas inte i slutrapporterna. 

 

Prodesign 

Satsningen proDesign – expertkompetens industriell produktframtagning125 startade våren 2002 

enligt avtalet mellan Chalmers och KKS och pågick fram till 2007-02-28. De ursprungliga 

konsortiärerna var utvalda av KKS och det var Göteborgs universitet (GU), Ingenjörshögskolan i 

Jönköping (ING), IVF Industriforskning och Utveckling AB, KTH, Luleå Tekniska Universitet (LTU), 

Umeå Universitet (UmU) och Chalmers som också var koordinator. Efter en utvärdering 2005 

förnyades avtalet 2006-2008 med endast fyra av de ursprungliga konsortiärerna kvar: ING, IVF, LTU 

och Chalmers. ProDesign hade som mål att förbättra utvecklings- och produktionsprocesser hos 

mindre och medelstora företag främst leverantörer till bilindustrin men också övrig 

verkstadsindustri. Inriktningen har legat på kompetenshöjande åtgärder för att inledningsvis fokusera 

på enkla och snabba produktivitetshöjande åtgärder (Lean Production) och därefter att arbeta sig 

uppåt i företagens förädlingskedja till konstruktion, design och produktplanering. (Slutrapport för 

tiden 2002-03-01 – 2007-02-28 ProDesign). 

Medel från KK-stiftelsen och medel från de medverkande företagen  

Expertkompetensprogrammet Prodesign har totalt rekvirerat 48,5 miljoner av KKS medel under 

perioden 2002-03-01-h – 2007-02-28.126 Därutöver har programmet fått 23,7 miljoner i 

deltagaravgifter från ingående företag och 0,9 miljoner kronor från annan finansiering, oklart vad. 

Totalt hade 73,1 miljoner erhållits i intäkter för verksamheten för de fem åren mellan 2002 och 2007. 

I slutrapporten redovisas inga uppgifter om hur mycket tid i timmar eller omvandlat i kronor de 

involverade företagen lagt ner på Prodesign.  

                                                           
125 Prodesign (2007) 
126 Här hade man möjlighet enligt Prodesigns slutrapport att rekvirera ytterligare 1 miljon per 2007-04-10.  
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Genomförda kurser och antalet deltagare 

Uppdraget för Prodesign har i första hand varit att erbjuda företagen skräddarsydda kurser och andra 

utbildningar. Därtill har programmet ett basutbud av kurser från deltagande lärosäten och andra 

konsortier. Det totala antalet nystartade kursutvecklingar var 624 stycken, varav 541 var 

företagsanpassade baskurser och 24 var företagsanpassade fördjupningskurser. Av de nystartade 

kurserna var tre nätbaserade, tre var studiebaserade utbildningsprogram, nio var utbildningscirklar 

och 46 s.k. övriga kurser. Antalet nytillkomna deltagare var 2635 personer och antalet genomförda 

utbildningspersonveckor var 11796 stycken. En högskoleutbildning i Lean Production har också 

utvecklats inom proDesign. Mellan 2002 och 2007 fullföljdes sju utbildningar och flera utbildningar 

var bokade vid tiden för slutrapporten. Inga uppgifter redovisas för det totala antalet 

examensarbeten. 

 

Tekniq 

TeknIQ127 var ett program för företagsutveckling, kompetensutveckling och teknikspridning för 

mindre och medelstora företag. Målet var att genom kompetensutveckling och kursverksamhet få 

ingående företag att förnya sina produktsortiment genom inbyggda system och därigenom få ökad 

konkurrenskraft. Konsortieledare var Mälardalens högskola och forskningsinstitutet Acreo (ansvar för 

region Stockholm/Östergötland. Tre konsortiärer finns i organisationen: Ingenjörshögskolan i 

Jönköping (region sydost), Högskolan i Halmstad (region sydväst) och Luleå Tekniska universitet 

(region Norrland konsortiärbyte 2002 till Skeria Utveckling. 

Medel från KK-stiftelsen och medel från de medverkande företagen  

Totalt har KKS utbetalat ca 60 miljoner mellan 1999-01-01 och 2005-03-31. Därutöver har medel 

tillskjutits från EU och Vinnova via Acreo på 10 miljoner. Företagens kontanta motfinansiering 

uppgick till 13 miljoner medan man hade fakturerat för genomförda utbildningar hos 

målgruppsföretag för 2 miljoner. Den totala omslutningen var alltså 85 miljoner. I slutrapporten 

redovisas inga uppgifter om hur mycket tid i timmar eller omvandlat i kronor de involverade 

företagen lagt ner på Tekniq.  

Genomförda kurser och antalet deltagare 

Antalet kurser uppgår enligt slutrapporten (bilaga 2) till 24 varav 18 är konventionella och övriga är 

onlinekurser. Därutöver tillkommer 15 inköpta kurser. Det totala antalet deltagare beräknades till 

                                                           
127 Tekniq (2005) 
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1500 och antalet studentdagar var 1164 på de schemalagda kurserna och 3440 på de s.k. 

Kompetensprojekten. Det totala antalet studentdagar blev alltså 4604. Inom kompetensprojekten 

redovisades 171 nya företag och 3440 studentdagar. 

Resultat av expertkompetenssatsningarna i överblick 
Hur står sig satsningarna i relation till varandra om vi betraktar resultaten i form av genomförda 

kurser och antal kursdeltagare samt vilka resurser som lagts ned av KKS och av företagen själva? Det 

är ingen överraskning att de redovisade siffrorna skiljer sig åt väsentligt. Satsningarna redovisas på 

olika sätt och har haft olika mål vilket gör att resultaten inte är helt jämförbara. 

Tabell 9.4. Resultaten från de sex expertkompetenssatsningarna  

 

Satsning Stöd-
period 

Totala 
medel KK 

Avgifter och 
företagens 
del128 

Redovisad 
medfinansiering 

Antal dagar som 
medfinansierats 

Kraft129 2000-
2006 

60 24,2 30,4 14955 

Meny 2000-
2013 

70 12,1 Ej redovisat 18526 

Prodesign 2002-
2007 

48,5 48 Ej redovisat Ej redovisat 

Tekniq 1999-
2005 

60 15 Ej redovisat Ej redovisat 

Produktionslyftet130 2007-
2012 

46 27,5 396 96051 

Minst 2004-
2011 

55  2,99  19 Ingen 
särredovisning 

  339,5 129,8 445,4  

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

I genomsnitt har expertkompetenssatsningarna erhållit 60 miljoner kronor per satsning. Den för KKS 

”dyraste” profilen, Meny (70 miljoner), sträckte sig dock över hela 13 år och under den andra delen 

av programperioden kom stöd från flera andra finansiärer. Varje satsning har fått intäkter i form av 

att företagen betalat avgifter för kurser samt försäljning av utbildningar till helt andra företag. Totalt 

uppgår detta till en dryg tredjedel av KKS inlagda medel. Den redovisade medfinansieringen är ett 

frågetecken i så måtto att tre av programmen inte redovisar någon finansiering från partners (Meny, 

Prodesign och Tekniq) och de tre andra har redovisat mycket varierande belopp.  

                                                           
128 I denna kolumn ingår bl.a. avgifter som företagen betalat för kurser och utbildningar men sålda utbildningar från 
satsningen ifråga. Redovisningsprinciperna skiljer sig dock åt mellan olika program.  
129 Totalt redovisar Kraft en total medfinansiering på 68,1 miljoner varav medfinansiering från deltagarna i form av tid och 
kostnadstäckning uppgår till 30,4 miljoner. 
130 Totalt redovisar Produktionslyftets två perioder 543423 timmars nedlagt arbete eller omräknat 96051 dagars arbete. 
Företagen har rapporterat egeninsatser motsvarande 161 respektive 235 miljoner 
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Tabell 9.5 Resultaten från de sex expertkompetenssatsningarna kurser och utbildningar 

 

Satsning Stöd-
period 

Antal 
kurser 

Antal 
deltagare 

Antal 
medverkande 
partners131 

Antal nya 
utvecklade 
kurser 

Övrigt 

Kraft132 2000-
2006 

101 997 627 - 17 projekt el 
examensarbeten 

Meny133 2000-
2013 

43(70) 657(4630) 2026 - 52 examens el 
projektarbeten 

Prodesign 2002-
2007 

624 2635 611 1 högskole-
utbildning 

Sammanlagt 7 
genomf. 
högskoleutb. 

Tekniq134 1999-
2005 

35 Ca 1500 171 24  

Produktionslyftet 2007-
2012 

52 1256 637 2 nya kurser i 
Lean 

 

Minst135 2004-
2011 

65 1130 355 64 + 7 
moduler 

 

Summa  920 
(947) 

8187 
(12148) 

4427   

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

I genomsnitt har drygt 150 kurser hållits inom ramen för de sex expertkompetenssatsningar vi 

undersökt. Resultatet tyngs emellertid av Prodesignsatsningen som har redovisat drygt 600 av det 

totala antalet kurser. Antalet deltagare är mellan 8000 och 12000, beroende på om vi inräknar de 

webbaserade kurserna i Meny eller inte.   

Avslutningsvis redovisas antalet genomförda kurser, deltagare och medverkande partners för 

Kompetensprojekten. 

  

                                                           
131 Antalet medverkande partners gäller företag som deltagit i schemalagda kurser. Det bör i sammanhanget återigen 
påpekas att begreppet partner kan innebära en ett privatägt företag, en kommun, ett kommunägt bolag eller annan icke 
vinstdrivande verksamhet. 
132 Kraft redovisar inte antalet kurser eller utbildningar utan hur många Kraft-grupper som igångsatts. Antalet unika 
deltagare var 987 och antalet unika företag var 616. 
133 Meny har flera olika typer av kurser. Siffrorna avser Menycirklarna, inom parentes redovisas de webbaserade kurserna. 
För antal medverkande företag gäller detta samtliga utbildningsaktiviteter i Meny. 
134 Utöver de 24 utvecklade kurserna hade Tekniq också köpt in 15 kurser därutöver. Antal medverkande företag är sådana 
som ”gått in i företagsanpassade kompetensprojekt”. Likaså antal deltagare. Antalet deltagare som tagit del av seminarier 
och presentationer var fler än 7000. Totalt erbjöds inom Tekniq 35 kurser. 
135 Antalet studentdagar är 1275. Minst slutrapport 2011 redovisar antalet företag i olika typer av utbildningar och 
samverkansprojekt. Antal företag i ”aktiv dialog” är 573, antal företag i schemalagda kurser 355, antal företag i 
kompetensprojekt 177. 
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Tabell 9.6 Resultaten från de två expertkompetenssatsningar som hade kompetensprojekt 

 

Satsning Stöd-
period 

Antal 
projekt 

Antal 
deltagare 

 Antal 
medverkande 
partners 

Tekniq136 1999-
2005 

- -  171 
 

Minst137 2004-
2011 

243 679  177 

Totalt     348 
 

Källa: Respektive satsnings slutrapport 

Två av expertkompetenssatsningarna hade också kompetensprojekt som särredovisas. För Tekniq 

saknas redovisning för hur många sådana projekt som anordnats och hur många deltagare som 

ingått, däremot är antalet partners/företag som medverkat redovisade. För Minst och Tekniq har ca 

350 partners eller företag varit involverade i kompetensprojekt med ungefär lika många från vardera 

satsning. 

 

Sammanfattning 

En reflektion vad gäller resultaten av expertkompetensprogrammen gäller jämförbarheten mellan 

olika satsningar: den är högst begränsad. Även om man ska jämföra enkla delar såsom finansiering, 

deltagande i kurser och utbildningar samt genomförda examensarbeten så stöter man snart på stora 

problem eftersom utvärderingar och slutrapporter inte följer någon enhetlig mall utan skiljer sig åt 

väsentligt. I viss mån beror detta på att satsningarna i sig skiljer sig åt. Det är inte alltid jämförbara 

storheter som man kan ställa emot varandra. För Produktionslyftet och för Kraft finns uppgifter på 

hur mycket tid företagen i stort lagt ner på kompetenshöjande insatser men däremot inte för de 

övriga satsningarna. Hur man uppskattar den tillgodoräknade tiden tycks också skilja sig mellan 

Produktionslyftet och Kraft. För Meny finns uppgifter om studentarbeten redovisade per 

programperiod, men sådana uppställningar saknas för flertalet övriga undersökta satsningar.  

En fråga om definitioner kan också ställas. Ofta redovisas antalet företag som varit del av en satsning 

på något sätt. Men under beteckningen företag döljer sig också andra typer av huvudmän såsom 

kommuner och kommunägda företag. Slutligen finns problemet med antalet ingående företag och 

                                                           
136 Tekniq redovisar antalet nya företag på Kompetensprojekten 
137 Schemalagda kurser, däri ingår både utbildningsseminarier och kurser. 
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deltagare i olika utbildningar: Är det antalet unika eller det totala antalet deltagare som ska räknas? 

Satsningarna skiljer sig åt i vilken redovisningsprincip som användes.  

Ska man då ställa resultaten från de olika satsningarna i relation till varandra och till andra program? 

Till att börja med måste man inse att expertkompetensprogrammet var ett slags experiment när det 

initierades. Att göra detta var kanske både vågat och nödvändigt. Tanken är att programmen ska 

organiseras av högskolor och universitet i samarbete med (industri)forskningsinstitut i konsortier 

som i sin tur ska finansieras av KK-stiftelsen med bidrag i form av avgifter som företagen betalar för 

kursverksamheten. Detta är på många sätt ett ovanligt ramverk både för lärosätena och för 

företagen att jobba inom.  

När Sister studerade och jämförde tre av dessa program Tekniq, Meny och Kraft hade man 

perspektivet att dessa program utgjorde ett slags mikrosystem i det svenska innovationslandskapet. 

Man talade om att expertkompetenssatsningarna skulle vara behovsstyrda från företagens sida men 

att där fanns en konflikt mellan målet att utbilda företagen på magister/doktorandnivå och samtidigt 

låta behoven stå i centrum. Denna lärprocess som skulle bli självgående hade ännu inte blivit det. 

Även om mottagningskapaciteten hos de medverkande företagen hade ökat pekade inte Sister-

studien på att företagen själva börjat intressera sig för att delta i forskningsprojekt vilket man 

menade var en förutsättning för att kunna klättra på kunskapsstegen. 

För att summera kan expertkompetenssatsningarna närmast beskrivas som en dörröppnare för 

framtida samverkan. Företag får kontakt med akademin utan att behöva göra samma åtaganden som 

i traditionella forskningsprojekt i utbildningen av doktorander.  

Rent allmänt kan man säga att flera av expertkompetensprogrammen bygger på erfarenheter man 

inhämtat i tidigare gjorda satsningar. Ett konkret exempel på detta är Prodesign – expertkompetens 

industriell produktframtagning (2002-2007). Under det programmet fick man många samarbeten 

som senare kunde vidareutvecklas inom andra Expertkompetenssatsningar. Med de erfarenheterna 

hade man satt igång utvecklingsprocesser inom företagen som annars inte blivit av. Utan Prodesign 

så hade inte t.ex. Produktionslyftet utformats på det sätt som skedde (samtal med Hans Reich, 

programansvarig för Produktionslyftet 17 oktober 2014). 
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10.Kvantitativ översikt av aktiviteter och resultat 

 

Detta kapitel summerar och sammanfattar några av aktiviteterna och resultaten från de 21 

satsningar som redovisats i tidigare kapitel. Vi kommer att gå närmare in på tre specifika mått: 

medel, samverkanspartners och forskarstuderande. Sedan problematiseras relevansen av 

effektstudier utifrån redovisning av resultat från olika program. Denna diskussion förs med 

utgångspunkt från satsningarna inom ramen för KK-stiftelsens insatser. Men den är också relevant 

för andra aktörer och finansiärer. Avslutningsvis sammanfattar vi lärdomar och resultat ur ett 

kompetensförsörjningsperspektiv. 

Innan vi går in på mer översiktliga sammanställningar och analyser av aktiviteterna och resultaten vill 

vi tydliggöra ett mönster som vi upptäckt i genomgången av alla tre program. Det förefaller som att 

satsningar med mer utförlig och detaljerad redovisning av aktiviteter och resultat – relativt sett – 

missgynnas av detta redovisningsförfarande. Men den noggranna formen av redovisning bör givetvis 

stå som modell, eftersom det ger större möjlighet att utröna hur insatserna från KK-stiftelsen och 

samverkanspartners har bidragit till resultaten.  

I vissa fall handlar det om att redovisa doktorandernas tidigare meriter: Alltså om forskarstuderande 

inom en satsning redan har hunnit en bit på vägen mot en examen vid ingången till satsningen. I 

andra fall handlar det om att specificera vad som avses med samverkan i kontakten med företag, det 

här gäller samtliga program, men kanske främst expertkompetensprogrammet där kontaktytorna 

med företagen av naturliga skäl ter sig väldigt annorlunda. Här är oftast samverkan mindre 

djupgående och de involverade partnerna är betydligt fler per satsning. Detta understryker vikten av 

att tydliggöra vilken form av samverkan som skett.  

Vi menar också att det bör finnas en gemensam linje i vad som ska räknas som resultat av KK-

stiftelsens satsningar. Om de miljöer som byggs upp är ett resultat i sig, kan man givetvis tolka 

samtliga resultat som har anknytning till aktiviteter som genomförts inom ramen för, eller i 

anslutning till, miljöerna som resultat av satsningarna. Detta kan vara ett lämpligt sätt att fånga 

resultaten från miljöerna. Om man däremot vill komma åt de specifika resultat som insatserna från 

KK-stiftelsen och de medfinansierande samverkanspartnerna resulterat i, kan man inte tolka alla 

resultat av aktiviteter med anknytning till miljöerna som resultat av insatserna. Då måste bidrag, 

aktiviteter och resultat särredovisas i en mycket högre utsträckning.  
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En mer detaljerad redovisning skulle underlätta om man vill genomföra mer ekonometriskt inriktade 

effektstudier. I dagsläget skulle sådana analyser vara svåra att genomföra eftersom det oftast inte 

går att särskilja hur insatser från olika aktörer har allokerats inom de olika satsningarna.  

Samtliga satsningar inom ett och samma program bör i möjligaste mån redovisa samma parametrar 

och på ett enhetligt sätt. Detta har inte skett i något av de program som vi har undersökt, inte heller 

för satsningar i samma generation. Detta får till följd att aktiviteter och resultat från olika satsningar, 

också i samma program och i samma generation inom dessa program, blir svåra att jämföra i denna 

typ av resultatsammanställningar. 

 

Medel från KKS och samverkanspartners 

Majoriteten av de insatser som finns redovisade från partners är inte pengar in i satsningarna, utan 

in-kind-finansiering, oftast att företaget upplåter arbetstid till kurser, utbildningar och olika projekt i 

satsningen. 

I tabell 10.1 sammanställer vi de medel som KK-stiftelsen och samverkanspartners uppges ha bidragit 

med för de satsningar som ingått i analysen för de tre programmen. 

Tabell 10.1. Genomgånga satsningars bidrag från KKS och samverkanspartners på programnivå 

 

Program KK-stiftelsen Partners Partners i % 

4 företagsforskarskolor 75,7 131,3 63,4 

11 forskningsprofiler 386,3 446,0 53,6 

6 expertkompetens 339,5 575,2138 – 

Totalt139 801,5 1152,5 – 

Källa: Beräkningar av bidrag baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

Vi vill återigen påpeka att det är svårt att jämföra resultat inom programmen och än svårare mellan 

programmen. Däremot kan vi konstatera är att företagsforskarskolorna förefaller ha varit mer 

framgångsrika än övriga program i att generera matchning av bidragen från KK-stiftelsen. 

                                                           
138 Det redovisade beloppet bygger på de i slutrapporterna redovisade kontanta medlen från företagen/partners avgifter 
för utbildningar och kurser inom Expertkompetensprogram samt redovisade egeninsatserna (in-kind) från 
företagen/partners. Observera att data saknas för tre av satsningarna (Meny, Prodesign och Tekniq). Fördelningen ligger då 
på 445,4 miljoner i medfinansiering och 129,8 miljoner i avgifter för utbildningar och kurser inom 
Expertkompetensprogrammet. 
139 Det redovisade beloppet anger ett spann mellan den högsta och den lägsta siffran i tabellen. 
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Då vi saknar uppgifter kring eventuell medfinansiering vid tre av sex av de genomgångna 

expertkompetenssatsningarna har vi valt att inte presentera något genomsnittlig finansieringskvot 

för denna grupp, eller för samtliga genomgångna satsningar totalt sett.  

Däremot vill vi lyfta fram att Produktionslyftet haft den högsta finansieringskvoten av alla satsningar 

som vi har gått igenom. Produktionslyftet blev som tidigare påpekat finansierat av både KKS, Vinnova 

och Tillväxtverket/Nutek, vilket medför att vi tagit med finansieringen från samtliga av dessa aktörer i 

våra beräkningar. Totalt har ovanstående aktörer bidragit med 110,5 miljoner kronor, vilket 

sammanlagt är en högre siffra än för de andra genomgångna satsningarna. Däremot uppgår det 

totala bidraget från näringslivet till hela 423,5 miljoner kronor, vilket resulterar i en kvot på 79,3 

procent i finansiering från näringslivet. Räknar vi endast in KK-stiftelsens bidrag på 46 miljoner kronor 

ökar kvoten till 90,2 procent. Oavsett vilken av dessa kvoter som väljs så är satsningen den klart bästa 

av någon av de genomgångna satsningarna ur ett medfinansieringsperspektiv.  

 

Samverkanspartners 

Precis som med sammanställningen av medel finns det svårigheter i att summera och jämföra antalet 

samverkanspartners för de olika programmen. Vi sam- och särredovisar emellertid 

samverkanspartnerna för företagsforskarskolor och forskningsprofiler då denna samverkan är mer 

jämförbar. Vidare finns det tydliga överlappningar bland de partners som har ingått i dessa två 

program. Därför finns det en poäng med att redovisa antalet unika partners som samverkat med 

båda programmen. Den samverkan som skett vid expertkompetensprogrammet är av en väsentligt 

annorlunda natur. Därför särredovisar vi detta resultat utan att summera det med övriga två 

program. 

Tabell 10.2. Satsningarnas samverkanspartners på programnivå 

 

Program Partners Unika Partners 

4 företagsforskarskolor 59 (65) 40 (46) 

11 forskningsprofiler 160 (249) 123 (195) 

Totalt FF+FP (15 satsningar) 219 (314) 154 (221) 

6 expertkompetensprogram140 4427 - 

Källa: Beräkningar av partners baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

                                                           
140 Här redovisas de företag och andra partners som deltagit i utbildningar och kurser inom ramen för 
expertkompetenssatsningarna. På grund av olika sätt att redovisa samt att kurserna som givits sett väsentligt olika ut är 
siffrorna inte helt jämförbara. 
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Siffrorna i tabell 10.2 illustrerar samverkanspartners som samverkat i egenskap av medfinansiärer. 

Siffror inom parentes anger det totala antalet namngivna samverkanspartners, oavsett om de har 

varit medfinansiärer eller ej. Notera att för företagsforskarskolorna och forskningsprofilerna går det 

att summera kolumnen partners för att få reda på antalet partners som omnämnts i slutrapporterna. 

Det går emellertid inte att summera motsvarande rader i kolumnen unika partners då denna 

summering tar hänsyn till om det finns överlappningar i materialet, dvs. om en partner både 

samverkat med en företagsforskarskola och en forskningsprofil.  

Att summorna blir så pass olika för partners och unika partners påvisar att det finns ett väsentligt 

antal partners som dels (via olika divisioner) listats flera gånger i samma slutrapport, dels figurerat i 

flera slutrapporter. Differensen mellan summorna vittnar med andra ord om en betydande grad av 

återkommande samverkan. Det bör noteras att man inte kan ta differensen mellan medfinansiärer 

för att nå antalet fall av återkommande samverkan för denna grupp då gruppen relativt sett gynnats 

när vi summerat resultaten. Detta har att göra med att en partner som listats som en medfinansiär 

vid en satsning, och som övrig samverkan i en annan, inkluderas i gruppen av medfinansiärer när vi 

slår samman resultaten. Däremot kan differensen av summorna inom parentes ses som det totala 

antalet fall av återkommande samverkan. Som tidigare påpekat tar vi emellertid inte hänsyn till om 

de har varit medfinansiärer eller ej i dessa fall. 

Totalt sett har 314 samverkanspartners och 221 unika partners identifierats för 

företagsforskarskolorna och forskningsprofilerna. Detta vittnar om 93 fall av återkommande 

samverkan. Bakom denna siffra gömmer sig totalt 30 aktörer, vilket betyder att 30 partners står för 

123 (93+30) fall av samverkan, eller drygt 39 procent av samtliga fall av samverkan som rapporterats 

av de 15 undersökta forskarskolorna och profilerna.141 Notera att vi i detta fall återigen inte tagit 

hänsyn till om de har varit medfinansiärer eller ej. 

När det kommer till expertkompetensprogrammet är det svårare att göra motsvarande analyser. I 

redovisningen finns inte alltid antalet unika partners med och därtill är graden av samverkan högst 

divergerande mellan satsningarna. De 4427 partners som presenteras för 

expertkompetensprogrammet bör således endast ses som en uppskattning av det totala antalet 

samverkanspartners. 

                                                           
141  Observeras bör att detta är mätt i termer av samverkanspartnerspartners, inte hur stor andel av den faktiska mängden 
samverkan som dessa partners har stått för. En partner som exempelvis samverkat under en lång tid och satsat ansenliga 
resurser torde kunna ses som att ha stått för en större andel av den faktiska samverkan i termer av tid och resurser än en 
partner som endast ingått i ett kortare och mindre resurskrävande projekt. Dock kan vi inte göra denna typ av analyser då vi 
inte haft tillgång till data som vittnar om omfånget av samverkansengagemanget för samtliga partners.  
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Forskarstuderande 

Totalt har vi identifierat 408 forskarstuderade vid de 15 satsningarna inom företagsforskarskolor och 

forskningsprofiler. Av dessa är 64 från de fyra företagsforskarskolorna och 326 från de elva 

forskningsprofilerna. Ytterligare 18 forskarstudenter förekommer i slutrapporterna för både en profil 

och en forskarskola. Vi ska återkomma till dessa senare i kapitlet.  

Då vi i de allra flesta fall inte kan avgöra i hur stor grad individuella forskarstudenter har finansierats 

av KK-stiftelsen, blir det även här svårt att jämföra. Vissa resultat från enskilda satsningar skiljer sig så 

pass mycket att det rimligtvis inte handlar om väsentliga skillnader i effektivitet, utan snarare 

avsevärda skillnader i hur de redovisar forskarstuderande och deras resultat. Endast en av 

profilsatsningarna gör en tydlig särredovisning av doktorander som verkat i profilen, men ej fått stöd 

från KK-stiftelsen, och de som verkat i profilen och mottagit stöd från KK-stiftelsen. 

Slutrapporteringen kring doktorander skiljer sig åt. I vissa fall finns de endast nämnda som 

doktorander utan närmare specifikation. I andra redovisas examina, eller när examina har planerats 

efter stödtidens slut. Vi har försökt identifiera och finna dessa avhandlingar av två skäl: Dels för att 

avgöra om forskarstudenten fullföljt den plan som redovisats i slutrapporteringen, dels för att 

upptäcka om forskarstudenten hade med sig en tidigare examen innan stödtiden. Utöver detta har vi 

även kontrollerat samtliga övriga individer på listan för att se om redovisade examina går att finna 

och vad som har hänt med dem som inte haft någon redovisad plan för examina, dvs. endast listats 

som "doktorand" eller "avhopp". 

I vissa fall kan en doktorand redan ha haft en viss progression, eller en licentiatexamen, innan 

påbörjad utbildning inom satsningarna. Hur dessa tidigare resultat redovisas påverkar intrycket av de 

resultat som satsningarna presenterar. I somliga rapporter framgår det tydligt att vissa har haft med 

sig en licentiatexamen sedan tidigare och att doktoranden då bara behöver ta sig från licentiat till 

doktor. I andra fall framgår inte detta utan det framstår som att satsningen stått bakom hela 

utbildningen fram till en doktorsavhandling, trots att vi i efterhand funnit att vissa haft med sig 

tidigare meriter i form av licentiatavhandlingar vid ingången. Detta förfarande leder förmodligen till 

en relativt stor överskattning av resultaten eftersom de få satsningar som har redovisat för 

progression vid start vittnar om att flertalet, ibland t.o.m. en majoritet, har haft en betydande 

progression vid start.  
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Låg andel som avslutar sina studier utan examen  

Forskarstudier som bedrivits inom ramen för de olika satsningarna är aktiviteter och bör inte ses som 

resultat. Däremot gömmer det sig något intressant bakom de siffror som påvisar ej slutförda 

utbildningar. Innan vi går in på detta vill vi påminna om att vi har mätt antalet avhandlingar, inte 

examina, varpå våra siffror kan vara något överskattade. 

Enligt nyligen rapporterade data från Universitetskanslersämbetet och Statistiska centralbyrån i juni 

2014 minskar antalet som avslutar sina forskarstudier utan avlagd examen. Av de som startade sina 

studier 1980 hade 54 procent avlagt en doktorsexamen t.o.m. 2013 och ytterligare 5 procent en 

licentiatexamen. Således har 41 procent av de som startade 1980 inte avlagt någon examen. För de 

som inledde sina forskarstudier 2005 har denna siffra sjunkit till 20 procent. Av de som påbörjade 

sina utbildningar 2005 hade 72 procent avlagt en doktorsexamen och ytterligare 8 procent en 

licentiatexamen 2013, dvs. inom åtta år efter påbörjade studier. Eventuellt kan resultatet stiga 

ytterligare under åren som kommer.  

Examinationsgraden har således blivit bättre med tiden. Det här gäller även för kortare tidshorisonter 

på fem respektive sex år efter påbörjade studier. Av de som påbörjade sina forskarstudier 1980 hade 

18 respektive 25 procent tagit ut en doktorsexamen efter fem respektive sex år, medan motsvarande 

siffror för de som startade 2005 var 47 respektive 61 procent.  

Då de satsningar som vi undersökt inom företagsforskarskolorna och forskningsprofilerna startade 

1997/98–2006 är det lämpligt att jämföra med data som närmare korresponderar till denna period. 

Tabellen 10.3 redovisar för den genomsnittliga examinationsgraden för forskarstuderande i Sverige 

som påbörjade sina studier 1998, 2000 och 2005. Siffrorna i tabellen är avrundande till närmaste 

heltal. 

Tabell 10.3. Forskarexamina på nationell nivå för studier som påbörjats 1998, 2000 och 2005 

 

Start 
Dr inom 
fem år 

Dr inom 
sex år 

Dr t.o.m. 
2013 

Lic. t.o.m. 
2013 

Ej examen 
t.o.m. 2013 

1998 40% 45% 71% 8% 21% 

2000 43% 53% 75% 8% 17% 

2005 47% 57% 72% 8% 20% 

Källa: UKÄ och SCB (2014). Sveriges officiella statistik. Universitet och högskolor. Doktorander och examina på 
forskarnivå 2013. 

Som tabellen visar motsvarar gruppen som ej tagit ut någon examen ca 20 procent av de 

forskarstuderande som påbörjade sina studier under ovanstående år.   
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Vi har genom att slå ihop alla individer i vårt underlag som saknar en avhandling identifierat 75 

individer. Denna summa har uppnåtts genom att slå ihop grupperna "avhopp" och "ej funna 

avhandlingar" och sedan subtraherat dem som lagt fram en licentiatavhandling, men som planerat 

för en doktorsavhandling. Dessa 75 individer motsvarar 18,4 procent av de forskarstuderande, en 

siffra som förefaller vara något lägre än det nationella genomsnittet. Från föregående kapitel vet vi 

även att ett antal i denna grupp hade planerat för examen under 2013 och 2014. Fullföljer de sina 

studieplaner, om än med viss fördröjning, kryper siffran ner mot 15 procent. Examinationsgraden för 

KK-stiftelsens doktorander i de 15 satsningar som vi studerat visas i tabell 10.4 och kan ställas i 

relation till de sista tre kolumnerna i tabell 10.3. 

Tabell 10.4. Forskarexamina inom genomgångna profiler och företagsforskarskolor 

 

KKS satsningar Dr t.o.m. 2014 Lic. t.o.m. 2014 Ej examen t.o.m. 2014 

Företagsforskarskolorna 52,4% 29,3% 18,3% 

1:a generationens profiler 63,7% 17,0% 19,3% 

2:a generationens profiler 69,7% 16,9% 13,5% 

3:e generationens profiler 67,5% 11,7% 20,8% 

Totalt 15 satsningar 64,0% 17,6% 18,4% 

Källa: Beräkningar baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

Den förhållandevis låga andelen doktorander som avslutat sina studier utan att lägga fram en 

avhandling kan vittna om två saker. Antingen att de satsningar som vi undersökt är effektiva och 

skickliga på att få fram doktorander till avhandling. Den andra är att satsningarna inte har redovisat 

för alla de avhopp som skett. Om det senare är fallet är vi tillbaka till tidigare diskussioner om 

problematiken kring redovisningen av aktiviteter och resultat. Om istället det föregående är fallet 

vore det väl värt att närmare studera vad som gjort KK-stiftelsens satsningar framgångsrika ur denna 

aspekt. Flertalet andra aktörer, både finansiärer och lärosäten skulle då kunna dra lärdom av detta. 

Det är också möjligt att den låga andelen som ovanstående siffror pekar på är ett resultat av en 

kombination av ovanstående två argument, eller att eventuella skillnader faktiskt beror på att vi mätt 

avhandlingar snarare än uttagna examina.  

Forskarstudiernas resultat 

Tabell 10.5 visar det totala antalet aktiviteter och resultat avseende forskarstuderande och 

avhandlingar för de fyra företagsforskarskolorna och de elva forskningsprofilerna. Vi har påträffat 18 

forskarstuderande som har räknats som aktivitet och resultat för mer än en av satsningarna. I 

samtliga fall handlar det om överlappningar mellan företagsforskarskolor och forskningsprofiler, inte 
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om överlappningar mellan satsningar inom ramen för samma program. I kolumnen längst till höger 

har vi tagit hänsyn till dessa överlappningar. 

Tabell 10.5. Undersökta företagsforskarskolor och forskningsprofilers sammanslagna resultat i termer av 
forskarstuderande och avhandlingar 

 

 
Företagsforskar-
skolor 

Forsknings-
profiler 

Resultat innan 
kontroll för 
överlappningar 

Resultat efter 
kontroll för 
överlappningar 

Forskarstuderande 82 344 426 408 

Avhopp 10 34 44 42 

Avhandling ej funnen 10 30 40 39 

Licentiat 24 52 76 72 

Lic→Dr 10 37 47 40 

Doktor (med eller utan 
avlagd lic. på vägen) 

33 192 225 221 

Totalt antal som lagt fram 
antingen lic. eller Dr. 

67 281 348 333 

Motsvarande poäng 50 236,5 286,5 277 

Källa: Beräkningar av aktiviteter och resultat baseras på data från respektive satsnings slutrapport.  
Antalet poäng har beräknats som: Doktor=1p, Lic→Dr=0,5p och Licentiat=0,5p. 

Totalt har 408 forskarstuderande producerat 333 licentiat- eller doktorsavhandlingar. Dessa 333 

avhandlingar motsvarar enligt vår bedömning 277 forskarutbildningar.  

Vi kan konstatera att forskarstudenter inom ramen för KK-stiftelsens satsningar i högre utsträckning 

resulterar i en licentiatavhandling, jämfört med det nationella genomsnittet. Åtta procent av de som 

påbörjade sina forskarstudier i Sverige 1998, 2000 och 2005 hade år 2013 endast avlagt en 

licentiatexamen (UKÄ & SCB 2014). Jämför med vårt urval kan vi konstatera att motsvarande siffra 

för de som varit aktiva inom KK-stiftelsens program är mer än dubbelt så hög, drygt 17,6 procent. 

Detta blir dock något mindre iögonfallande när man sätter det i relation till att de flesta av KK-

stiftelsens satsningar som vi tittat på har varit inom tekniktunga områden. Den nationella statistiken 

visar att drygt 70 procent av alla licentiatexamina som togs ut 2005 var inom naturvetenskap och 

teknik. Teknik stod då för knappt 40 procent av alla licentiatexamina. Preliminära siffror för 2013 

visar att andelen ökat ytterligare till drygt 80 procent för naturvetenskap och teknik tillsammans och 

det tekniska området utgjorde drygt hälften av alla licentiatexamina det året (UKÄ & SCB 2014). 
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Överlappningar bland forskarstuderande 

Hur vi räknat 

Vid diskonteringen av överlappande individer har vi bara medräknat en avhandling från 

sammanställningen. I de fall en forskarstuderande tagit ut sin doktorsexamen och detta 

tillgodoräknats två satsningar har en av dessa medräknats och resultatet därmed justerats. Detta har 

skett i fyra fall vardera för doktors- och licentiatavhandlingar. 

I de fall då en doktorand har tillgodoräknats två satsningar, varav ett tillfälle till doktorsexamen och 

det andra tillfället från licentiat till doktorsexamen, har den kortare av dessa två diskonterats. I 

resultatsammanställningen har 1,5 examina således blivit 1 examen. Sju fall har behandlats på detta 

sätt. I samtliga av dessa har en Lic→Dr räknats för företagsforskarskolorna RAP och SAVE-IT medan 

en Dr har räknats för AASS och MRTC. Skillnaden beror på att forskarskolorna har angivit en 

progression som vittnar om att det handlar om en Lic→Dr. Detta har lett till att resultaten räknats på 

olika sätt.  

I ytterligare tre fall har ingen diskontering skett. I ett av fallen har den forskarstuderande registrerats 

som ett avhopp från forskarskolan och som ej funnen för profilen. I ett annat fall har ingen 

avhandling hittats. I det tredje och sista fallet har en licentiat räknats för MRTC medan den inte 

inkluderats bland resultaten för SAVE-IT då personen uppgavs ha haft en progression från 49 till 50 

procent innan registrerat avhopp från företagsforskarskolan. Detta resulterar således i att dessa tre 

inte påverkar resultaträkningen då inga avhandlingar har diskonterats.  

På detta sätt minskar därmed det totala antalet examina som kan tillgodoräknas satsningarna. 

Diskonteringen har i slutänden fördelats på: två avhopp, en ej funnen, fyra licentiater, sju Lic→Dr och 

fyra doktorer. Resultaten har följaktligen påverkats med 15 färre avhandlingar och det totala antalet 

poäng har minskat med 9,5 poäng.  

Dessa överlappningar, eller dubbelräkningar om man så vill, är värt att undersöka vidare. Således 

kommer vi att kortfattat granska denna typ av överlappningar, dels inom KK-stiftelsens satsningar, 

men även i relation till andra finansiärer. 

 

För- och nackdelar med samverkan mellan olika satsningar 

Det finns onekligen ett värde i att delta och verka i flera olika miljöer, både för den enskilda individen 

och för miljöerna i sig. Det kan även vara gynnsamt ur ett samhällsperspektiv då det skulle kunna 
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bidra till synergieffekter och en större kunskapsspridning. En doktorsexamen kan vara en produkt av 

flera institutioner och satsningar. Men frågan blir hur man ska räkna på olika satsningarnas resultat. 

Om en doktorand får merparten eller hela sin finansiering från en satsning, men samverkar med en 

eller flera andra: Är det ett resultat för den satsning som betalat för utbildningen, eller för samtliga 

inblandade aktörer?  

Vissa resultat kan härledas till flera olika insatser och bör således redovisas som sådana. Om två 

forskare från två olika satsningar har samförfattat en artikel är det givetvis ett resultat som kan 

tillgodoräknas båda två. Samtidigt handlar det bara om en fysisk publikation och vid en 

sammanslagning av resultat kan det framstå som att två unika publikationer.  

Problemet med denna form av dubbelräkning är att om KK-stiftelsen i efterhand exempelvis vill få 

reda på hur många studenter som tagit en examen tack vare deras finansiering är detta ytterst svårt 

att göra, givet den information som finns tillgänglig i slutrapporterna. 

 

Dubbelräkningar och överlappningar mellan olika satsningar 

Först och främst vi vill påpeka att, förutom i ett par oklara fall, handlar det inte om att olika resultat 

för en individ räknas på olika ställen, dvs. att exempelvis en licentiat har räknats som resultat vid en 

satsning och en Lic. till Dr har räknats in bland resultaten för en annan. I de allra flesta fall har man 

räknat samma resultat för två eller fler satsningar.  

Det är oklart hur vanligt förekommande denna typ av dubbelräkning är. Men i vårt underlag (elva 

profiler och fyra forskarskolor) är 18 individer, eller drygt 4,4 procent av de forskarstuderande 

uppräknade som aktiviteter och resultat för mer än en satsning. Denna överlappning har, som 

tidigare påpekats, uteslutande återfunnits mellan profiler och forskarskolor, inte för satsningar inom 

samma program.  

När vi hittade dubbelräkningar av forskarstuderande mellan olika KKS-satsningar valde vi att göra tre 

stickprov för att se om det finns likande överlappningar gentemot, och mellan, satsningar 

finansierade av andra aktörer. Då realtids- och inbyggda system har figurerat i ett flertal av de 

satsningar vi har gått igenom har vi valt att göra en jämförelse med slutrapporteringen för: A network 

for Real-Time reseach and graduate Education in Sweden (ARTES) vid Uppsala universitet som mottog 

stöd från SSF under åren 1997–2008; Advanced Software Technology (ASTEC), även den vid UU142, 

                                                           
142 Uppsala universitet stod som huvudman för ASTEC, men forskningen bedrevs som ett konsortium med KTH (1995-1998), 
Swedish Institute of Computer Science (1996-2001) och MdH (2001-2005).  
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men med finansiellt stöd först från Nutek och sedermera Vinnova under 1995–2005; och slutligen 

Strategic Research Centre for Predictable Embedded Software Systems (PROGRESS143) vid 

Mälardalens högskola som mottog stöd av SSF under 2006-2011.  

Det bör påpekas att samtliga tre satsningar på ett eller annat sätt har haft tydlig anknytning till MdH 

och att kopplingarna mellan MRTC, ARTES och ASTEC också är något som nämns i MRTCs slutrapport. 

Där framgår det bl.a. att nästan alla forskare och forskarstuderande vid MRTC också deltog i ARTES, 

samt att ASTEC hade tre projekt förlagda till MRTC. Utöver detta har den programansvarige för MRTC 

dessutom haft motsvarande roll vid både ARTES och PROGRESS. I slutrapporteringen för MRTC, 

ARTES, ASTEC och PROGRESS räknas åtskilliga av de utexaminerade doktoranderna som resultat av 

flera satsningar, samtidigt är inte dessa ensamma om att uppvisa sådana dubbelräkningar. Detta 

medför i slutänden ett stort antal överlappningar vilka redovisas i tabell 10.6.  

Tabell 10.6. Överlappningar av forskarstuderande mellan olika satsningar och finansiärer 
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Mekmassa         1    

RAP    6   1 1  1  1 

SAVE-IT      1  8  11 1 5 

AASS  6           

BESQ          1   

CERES   1       12   

Infofusion  1        4   

MRTC  1 8       37 5 12 

STC 1         5   

ARTES  1 11  1 12 4 37 5  10 18 

ASTEC   1     5  10  3 

PROGRESS  1 5     12  18 3  

Källa: Beräkningar av överlappningar baseras på data från respektive satsnings slutrapport 

När vi slår ihop KK-stiftelsens satsningar med de tre satsningarna från andra aktörer ser vi att 

överlappningen är betydligt större. Totalt finns det 144 överlappningar i materialet. Som tidigare 

                                                           
143 PROGRESS byggde enligt slutrapporten till stor del på MRTC och SAVE (finansierad av SSF 2002-2005). 
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påpekat finner vi 18 av dessa mellan KK-stiftelsens 15 satsningar inom företagsforskarskolor och 

forskningsprofiler. Bland de övriga är 18 inom SSF, 13 mellan Vinnova och SSF, och 95 återfinns 

mellan KKS och antingen Vinnova eller SSF. Totalt handlar det om 94 individer som förekommer i två 

till fyra slutrapporteringar vardera. Av de 94 individerna är 78 överlappningar som berör KK-

stiftelsens doktorander, övriga 16 utgörs endast av individer som överlappar mellan SSF och Vinnova, 

eller inom SSF:s två satsningar. 

Vi försöker inte säga att en forskarstuderande inte kan, eller bör, ses som ett resultat av flera 

satsningar och miljöer som dessa verkat vid. Däremot skulle detta redovisningsförfarande potentiellt 

kunna snedvrida resultaten om man framöver vill göra mer ekonometriskt inriktade effektstudier.  

Både ARTES och PROGRESS rapporterar på individnivå för hur stort bidrag som den 

forskarstuderande mottagit från SSF via satsningarna. Liknande uppställningar saknas i de fall där 

Vinnova och KK-stiftelsen finns representerade. Denna typ av redovisning kan däremot ses som ett 

exempel på hur man skulle kunna urskilja resultaten av olika satsningar bättre. 

Via slutredovisningen av ARTES kan vi exempelvis se att flertalet som överlappar har fått mindre 

summor från ARTES och därför knappast kan räknas som en produkt av enbart deras finansiering. Av 

de som överlappar mellan KK-stiftelsens satsningar och ARTES har majoriteten fått finansiellt stöd 

från SSF via ARTES med belopp på upp till 72 500 kronor. Tio doktorander har mottagit större belopp 

på mellan 835 000 och 2 090 000 kronor. Vid PROGRESS förefaller inte lika många ha fått mindre 

bidrag. Men två av de doktorander som överlappar med KKS-satsningar har mottagit betydande 

finansiering, 1 048 125 respektive 2 190 000 kronor.  

I tio av de ovan tolv nämnda fallen handlar det om doktorander som varit aktiva vid MRTC, i ett av 

dessa har doktoranden också uppgetts vara ett resultat av SAVE-IT. I två av fallen handlar det om 

doktorander som varit aktiva vid CERES. Av utrymmesskäl redovisar vi inte ytterligare fall här utan 

hänvisar istället till det dataset som presenteras i bilaga 3 i rapportens appendix.  

Slutligen bör det belysas att denna form av överlappning och dubbelräkning inte förefaller vara unik 

för KK-stiftelsens satsningar då vi hittat samma typ av mönster för SSF och Vinnova. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det oklart om vinsterna blir större eller mindre av denna typ av 

överlappningar. För individer är det troligt att vinsterna ökar tack vare bredare kontaktnät och en 

utvidgad förståelse av forskningsfältet. För de olika finansiärerna är det däremot problematiskt då 

det minskar möjligheten att ta reda på hur stor effekt just deras insatser har haft.  
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Resultatens koppling till kompetensförsörjningen 

De aktiviteter och resultat som vi har fått i uppdrag att sammanställa och analysera relaterar mer till 

KK-stiftelsens satsningar och program i sig, än till kompetensförsörjningen.  

Effekterna på kompetensförsörjningen går således inte att mäta direkt utifrån de aktiviteter och 

resultat som vi i denna sammanställning kunnat härleda till de 21 satsningarna. Vi kan givetvis peka 

på att de individer som deltagit i kurser, projekt eller forskarutbildat sig bör kunna ses som ett mått 

på någon form av kompetenshöjning för individen. Eller att alla de partners som samverkat med de 

olika satsningarna bör kunna ses som en nyskapad eller upprätthållen länk för 

kompetensförsörjningen mellan akademi och näringsliv. Emellertid säger detta i realiteten lite om 

resultaten eller effekterna i relation till kompetensförsörjningen.  

Den samverkan mellan akademi och näringsliv som kan förväntas bidra till kompetensförsörjningen 

kan troligen bara delvis fångas av de resultatsammanställningar som vi presenterat i de föregående 

kapitlen. Och mer ekonometriskt inriktade effektstudier skulle inte heller nå ända fram eftersom data 

inte alltid är jämförbar och vissa parametrar saknas.  

För att förstå samverkansmönster och dynamik kan man däremot göra uppföljningar av tidigare 

involverade aktörer och i närmare detalj studera den samverkan och de processer som ägt rum 

under och efter satsningarnas avslutande. Vi vänder därmed blicken mot två miljöer där KK-

stiftelsens satsningar har haft en reell betydelse i skapandet av miljöer som är tänkta att främja 

samverkan, och i förlängningen Sveriges kompetensförsörjning.  
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11.Fallstudier vid Mälardalen och Högskolan i Halmstad 

 

Denna del av studien av program och satsningar från KKS består av två fallstudier. Två områden 

undersöks, hälsoteknik och inbyggda system, vid två lärosäten, Mälardalens högskola (MdH) och 

Högskolan i Halmstad (HH). Avsikten är att studera vilka effekter som de uppbyggda satsningarna på 

samverkan mellan företag och lärosäten har på involverade studenter och företag. Inte minst har vi 

ställt frågor ur ett kompetensperspektiv: alltså om och hur samverkan spelar någon roll för 

kompetensförsörjningen. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av varför vi valt ut respektive område och lärosäte. Därefter följer 

en genomgång av respektive område och hur den empiriska undersökningen gått till. Sedan följer en 

sammanställning av resultaten; vilka effekter dessa satsningar har haft på kunskaps- och 

kompetensförsörjningen för både företag och studenter. Avslutningsvis följer en kort analys där 

resultaten sätts in i det sammanhang som tidigare kapitel har gett. 

Varför Mälardalen och Halmstad? 

Utifrån genomgången av utvärderingar och slutrapporter kan man identifiera ett par lärosäten där 

mer omfattande satsningar har gjorts och där man byggt upp profilerade miljöer. Vi har valt att gå 

vidare och genomföra fallstudier vid ett par av dessa för att se hur satsningarna från KK-stiftelsen och 

andra aktörer har påverkat, i detta fall med fokus på effekterna för studenter och företag. Efter att 

ha identifierat en grupp satsningar och lärosäten har vi gjort ett urval av lärosäten baserat på: 

 Lärosäten/institutioner som utvecklat en tydlig nisch och som ligger i framkant inom sina 

respektive områden.  

 Geografisk spridning i landet 

Utifrån tidigare studier verkar det som att de tekniktunga satsningarna förefaller mer framgångsrika i 

sin samverkan mellan näringsliv och akademi och det är också ett skäl till att undersöka dessa 

närmare. För jämförbarhetens skull valde vi två miljöer som, även om till olika grader, innefattade 

inbyggd intelligens.144 Vi ville därutöver ha en geografisk spridning för att kunna täcka fler regioner 

och därtill minimera överlappningar av medverkande företag.  

                                                           
144 Med intelligens i detta avseende menar vi inbyggnaden av IT i olika system.  
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Inbyggda system 

Inbyggda system kallas även inbäddade system, efter engelskans embedded system. Inbyggda system 

inriktar sig på inbyggd programvara. Det avser datorer eller datorliknande system vilka ingår i 

enheter, apparater eller maskiner inklusive hårdvara och mekaniska delar. Exempel på enheter med 

inbyggda system är hemelektronik, mobiltelefoner och industrirobotar men också större produkter 

såsom vitvaror, bilar, flygplan och moderna tåg.  

Området inbyggda system är det mest forskningsintensiva inom Mälardalens högskola (MdH) som 

har ca 12000 studenter och ca 900 anställda. Lärosätet är nationellt ledande på forskning inom 

inbyggda system. Målsättningen är att tillhandahålla forskningsexcellens som gör det möjligt för 

industrin att ta tillvara den potential som erbjuds av programmerbara produkter och 

produktionssystem. Forskningen är organiserad i sex fokusområden med totalt 14 forskargrupper 

och har i dagsläget en årlig volym på 105 miljoner kronor. Här bedrivs drygt 60 parallella 

forskningsprojekt av 14 ömsesidigt stödjande forskargrupper. En stor del av forskningen bedrivs i 

samarbete med företag. Lejonparten av finansieringen kommer från externa källor, såsom KKS, 

Stiftelsen för Strategisk Forskning, Vetenskapsrådet, Vinnova och EU:s olika forskningsprogram. 

Om man läser programbeskrivningen för masterprogrammet i intelligenta inbyggda system finns 

samverkan som ett mål:  

Projektdelens koppling till näringsliv och samhälle är mycket stark, och avser att förbereda 
studenterna på ett arbetsliv utanför högskolan. Medverkan från företag och organisationer 
inom projektdelen kan vara mer eller mindre omfattande, och avse allt från formulering av 
relevanta problemställningar, mentorskap, praktikplatser, exjobbsplatser, via att vara 
värdföretag…145 

 

Satsningar på inbyggda system i Mälardalen 

KK-stiftelsen har haft en omfattande satsning på inbyggda system och delar av detta stöd har gått till 

Mälardalens högskola. Men hur började det? Området inbyggda system var redan inledningsvis ett 

kärnområde vid MdH och verksamheten inleddes också i samarbete med industrin. De första 

kurserna gjordes i samarbete med ABB eller dåvarande Asea inom inbyggda system/elektronik. 

Därför fanns det en solid bas att bygga på redan innan KKS kom med i bilden. När KKS skulle välja ut 

lärosäte(n) att förlägga sin forskningsprofil på gjorde man från stiftelsens sida ett researcharbete, 

intervjuer gjordes på MdH och verksamheten granskades (Martinsen, Anders & Isovic, Damir 

intervju). Mälardalen Real-Time Research Center (MRTC) blev resultatet, alltså en forskningsprofil 

                                                           
145 Utbildningsplan – Masterprogram i intelligenta inbyggda system giltig HT 2014. 
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och ett forskningscenter i realtidsforskning vid Mälardalens högskola. Sedan har satsningarna följt i 

jämn takt, större och mindre anslag har delats ut för att stärka forskningen inom inbyggda system.  

Som konstaterades av Hallencreutz & Kempinsky & Lindquist (2013) har MdH fått rikligt med resurser 

från olika aktörer, inte bara KKS, för att stärka regionens innovationssystem. Rollen KKS spelar är då 

att stödja FoU och samproduktion mellan näringsliv och lärosäte – alltså MdH i första hand. Här följer 

en kronologisk översikt över stödet till MdH inom området inbyggda system: 

Tabell 11.1. Satsningar från KKS på området inbyggda system vid MdH 

 

År Satsning Medel 

1999–2005 
MdH och Acreo får medel från KKS för Expert-kompetensprogrammet 
TeknIQ. Syfte: sprida kunskap om att nyttja inbyggda system i industrin 

60 milj 

2004–2011 
MdH, Acreo och Imego får medel från KKS för 
Expertkompetensprogrammet Minst. Syfte: utveckla kompetens i SMF för 
att öka konkurrenskraften i mikro- och nanosystemteknik.  

40 milj 

2007 Strategisk rekrytering i Process- och resursoptimering (PRO) 3,5 milj 

2011 

Tre nya projekt i inbyggda system: Prestandabevarande Multicore 
scemaläggning PPMsched, Funktions och exekveringsmodeller i moderna 
mjukvaruarkitektur för fordon, Femmva, Visionsbaserad robot för 
undervattensminröjningsrum (VARUM) 

10 milj 

2011 
Strategisk rekrytering i Metoder för att leda utveck-lingen av innovationer i 
mjukvaruintensiva system 

1,8 milj 

2011 
Prospekt för projektet IMod – Intelligent koncent-rationsövervakning o 
varningssystem för yrkesförare  

2 milj 

2011–2018 ITS-EASY – Företagsforskarskola för inbyggd programvara och system  27 milj 

2012 
EMOPAC - Evolutionary Multi-Objective Optimization and Its Applications in 
Analog Circuit Design 

oklart 

2012 Strategisk rekrytering James K Hazy gästprof 1,7 milj 

2012 Adjungerad professor FoU-chef Avionniksystem 0,5 milj 

2012 Strategisk rekrytering Iain Bate funktionell säkerhet 2,4 milj 

2012 
Samt 
2014 

Minst Innovation, fortsättning på Minst, vidareutveckling av Tekniq. Syfte: 
ge SMF kunskap i området inbyggda system  

4 milj 
+ 
1 milj 

2013 
Ny forskningsmiljö inom inbyggda system TOCSYC programvara och 
inbyggda datorer. Syfte: fortsatt forskning inom ett redan profilerat 
område.  

30 milj 

2013 HÖG Kund Leverantörsintegration i utformning av produktionsutrustning 6,1 milj 

2013–2019 
Forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa. Syfte: att få en 
nationellt ledande och int konkurrenskraftig forskningsmiljö. 

36 milj 

2013–2020 Forskarskola+ ITS-EASY 9,6 milj 

2014 
MdH får medel för projekt i inbyggda system och framtidens energi. HÖG, 
Daggers och Safedriver 

oklart 

Källa: Slutrapporter från olika program och satsningar 

Hälsoteknikområdet 

Hälsoteknik är inte att betrakta som en bransch i traditionell mening, snarare är det ett område som 

inkluderar flera olika delbranscher. Det finns inte heller någon klar definition av begreppet 
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”hälsoteknik”. I en kartläggning av svenska hälsoteknikmiljöer vid Mälardalens högskola (MdH) av 

professor Roland Svensson (2012) konstateras just detta.146   

Hälsoteknikalliansen i Halland definierar hälsoteknik som: hjälpmedel för äldre, medicintekniska 

produkter, friskvårdsteknik i form av både produkter och tjänster samt tillämpad forskning och 

utveckling av produkter och tjänster inklusive utbildning. (Hälsoteknikalliansen 2008) 

Hälsoteknikområdet innefattar både varor och tjänster. Tekniska produkter eller varor är ofta nära 

knutna till tjänster eller service av olika slag. I många fall är det svårt att skilja på produkten/varan 

och tjänsten. Oftast finns det inte heller något skäl att systematiskt upprätthålla denna distinktion. 

Rent generellt kan däremot sägas att Sverige har varit bättre på att utveckla varor än tjänster på 

hälsoteknikområdet. Ett exempel som lyfts fram av Svensson (2012) är att vi haft svårt att till 

exempel utveckla bra journalsystem för hälso- och sjukvården. 

 

Hälsoteknikbranschens storlek och framtidspotential 

Länsstyrelsen i Södermanland och Intersecta AB gjorde 2006 en kartläggning av den medicintekniska 

branschen för åren 2000-2005. Där var hälsoteknik en del av medicinteknikområdet. 

Hälsoteknikföretagen, 142 till antalet och 2444 anställda, utgjorde då omkring 14 procent av den 

totala medicinteknikbranschen och omsatte drygt 5 miljarder kronor. Med hälsoteknik avsågs företag 

som tillverkade, sålde eller utvecklade hjälpmedel och redskap för funktionshindrade och hjälpmedel 

för rehabilitering och liknande (Eklund 2006 et al).  

Hälsoteknikbranschen, eller snarare området, är expansivt men svårt att effektivt avgränsa. 

Hälsoteknik är i sig en underavdelning av medicinteknikområdet som i sin tur är svårdefinierat. 

Därmed är det svårt att sätta fingret på dess storlek i antal sysselsatta, företag eller omsättning.  

Mycket av verksamheten som bedrivs inom hälsoteknikområdet, såväl produktion som forskning och 

innovation, befinner sig i näraliggande miljöer såsom medicinsk teknik, miljöteknik eller 

informationsteknik.  

Många rapporter och undersökningar, också från myndigheter, pekar på att medicinteknik och 

hälsoteknikområdet kan vara – eller redan är – ett starkt tillväxt- och kompetensområde. Vinnova 

                                                           
146 En definition som innefattar all teknik som bidrar till hälsa och som förhindrar, minskar eller lindrar sjukdom anses vara 
för vid. Det skulle nämligen i så fall kunna inkludera forskning och utveckling inom områden som fordons- och miljöteknik 
vilket skulle bli ogörligt att hantera. Det finns även gränsdragningssvårigheter mellan ”hälsoteknik” och ”medicinsk teknik”. 
Enligt Svensson skulle en skillnad kunna vara att hälsoteknik signalerar ett steg bort från den snävt medicinska, kliniska 
praktiken. Ibland definieras hälsoteknik som ett delområde inom medicinteknik, bland annat av branschorganisationen 
Swedish Medtech enligt vilka medicinteknik avser alla produkter med något sorts medicinsk anknytning utöver läkemedel, 
medan hälsoteknik innefattar hjälpmedel och redskap för funktionshindrade, rehabilitering och liknande. 
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(2005) lyfte fram medicinsk teknik som ett område där Sverige antas ha stark tillväxtpotential. Också 

flera Nutek-rapporter (2005a, 2005b) pekade ut medicinsk teknik som ett framtidsområde. En 

anledning till att man tror på en fortsatt expansion är befolkningsutvecklingen. Många länder står 

inför en snabbt åldrande befolkning; alltså människor som är i behov av att få hjälpmedel och 

lösningar som håller dem friska, ger dem möjlighet att sköta sin hälsa, men också få stöd vid ohälsa 

eller funktionshinder (Svensson 2012). 

 

Hälsoteknik och Högskolan i Halmstad  

Högskolan i Halmstad har cirka 10 500 studenter och 620 anställda. Den är till sin volym något 

mindre än MDH. Vid skolan har man bl.a. en KK-miljö med namnet Forskning för Innovation 

(Svensson 2012). Innovation är ett tydligt och utpekat profilområde – men inte endast inom 

hälsoteknikområdet bör tilläggas.  

Hälsoteknikcentrum Halland har blivit den fysiska miljö på högskolan där de halländska kommunerna, 

landstinget och företagen samlas för att gemensamt driva utvecklingen inom området hälsoteknik. 

Satsningen som finansierades gemensamt av EU:s strukturfonder och Region Halland syftar till att 

skapa ökad tillväxt inom området hälsoteknik genom att utveckla behovsanpassade produkter och 

tjänster. Avseende hälsoteknik i Halland finns ett starkt samarbete mellan Högskolan i Halmstad och 

Hälsoteknikalliansen i form av projekt som Trygg hemma – Living lab. Projektet syftar till att stödja 

utveckling av hälsoteknik och tryggt boende för äldre och funktionshindrade. Fokus ligger på 

användarmedverkan och den tillämpade forskningen sker i nära samverkan med de aktörer som är 

slutanvändare av produkterna. Projektet finansieras bl.a. med bidrag från Vinnova.147  

 

Urval, tillvägagångssätt och bortfall 

I dessa båda fallstudier använde vi oss av enkäter till företag och studenter och har i ett av fallen, 

MdH, också gjort ett antal intervjuer med utvalda företag. Uppsättningen frågor var likalydande.148 I 

stora drag var syftet att få en fyllig bild av hur industrideltagare och studenter hade uppfattat värdet 

av olika satsningar på samverkan mellan lärosäten och företag. Därutöver vilka resultat och effekter 

som blivit följden för deras del. Grundfrågan under fältstudierna har varit om och hur samverkan 

spelar roll för kompetensförsörjningen. 

                                                           
147http://www.hh.se/ide/forskning/centrumforinnovativitanvandningciit/projekt/trygghemmalivinglabpagaende.3498.htm) 
148 Se frågorna till studenterna vid lärosätena i bilaga 4 och till företagen i bilagorna 5-6. 
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Enkäterna skickades ut 2013 och 2014 till studenter och företag vid Högskolan i Halmstad respektive 

Mälardalens högskola. Personalen vid Hälsoteknikcentrum och Akademin för innovation, design och 

teknik (IDT) var i båda fallen behjälpliga för att få tag i en adekvat studentgrupp som hade genomfört 

sitt mastersprogram med en inriktning mot hälsoteknik respektive inbyggda system. Vid MdH hade 

studenterna i flertalet fall befunnit sig inom ramen för något av KKS expertkompetensprogram 

Tekniq, Minst och Minstinnovation. Studentgruppen vid MdH blev avsevärt större än den vid HH 

vilket beror på programmens volym och antal år de varit verksamma. 

I fallet med MdH valde vi att inte göra någon företagsenkät. Med utgångspunkt från diskussioner 

med främst Damir Isovic och Anders Martinsen vid MdH valdes istället sju företag ut för att närmare 

studera deras samverkan med högskolan, involvering i program som initierats av KK-stiftelsen eller 

motsvarande, och vilken roll detta spelade för företagens kompetensförsörjning. 

De utvalda företagen, som blev sex till antalet efter ett avhopp, kontaktades och erbjöds möjlighet 

att besvara frågor via strukturerade intervjuer. På flertalet företag blev en person intervjuad, på ett 

ställe var det flera personer. På de mindre företagen tillfrågades vd eller någon i ledningsposition på 

de större var det ansvariga för högskole- och forskningskontakter som intervjuades. Intervjuerna 

kvalitetssäkrades genom att spelas in och transkriberas. Vi lät i efterhand informanterna få ta del av 

både transkriberingarna och det färdiga kapitlet för att ge synpunkter. 

Bortfallet för både studentenkäten och företagsenkäten till Högskolan i Halmstad var betydande, se 

tabell 11.2. Studentenkäten till HH skickades ut till 62 möjliga studenter varav 49 hade fungerande 

mailadresser. Efter två eller fler påminnelser och viss uppsökande verksamhet via Facebook, LinkdIn 

m.m. blev resultatet att 27 svar kunde inhämtas, eller knappt hälften av alla möjliga svar i urvalet.  

Studentenkäterna till Mälardalens högskola hade ett totalurval på 184 studenter varav 132 hade 

fungerande mailadresser. Sammanlagt kom 51 svar varav 40 studenter besvarade den 

engelskspråkiga varianten och elva den svenskspråkiga. Också här skickades flera påminnelser men 

värdet av varje påstötning blev också i detta fall mindre ju fler som skickades.  

Vid Högskolan i Halmstad skickades en enkät till ett urval av 91 företag varav vi nådde 80 av dessa. 

Två ytterligare företag var under avveckling när enkäten gick ut vilket vi upptäckte i arbetet med 

påminnelser. Här svarade 34 företag varav fyra inte sade sig ha haft någon samverkan med 

högskolan. Svarsfrekvensen var här en tredjedel av det totala urvalet och 40 procent av dem som 

nåddes av enkäten. 
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Om respondenterna 

Tabell 11.2. redovisar svarsfrekvenserna och som framgått har urvalen blivit begränsade av 

exempelvis ogiltiga e-postadresser. Ändå uppfattar vi att svaren är tillräckligt många för att data ska 

kunna sägas ha hög tillförlitlighet. Vi har inte sett att svarsbortfallet skulle vara systematiskt vad 

gäller studenterna i annat avseende än att de som examinerats under de tidigare åren är 

underrepresenterade bland svaren. Vad gäller företagen i enkäten vid HH tycks fler av de minsta 

företagen ha avstått från att svara medan svarsfrekvensen var högre mätt i omsättning och antal 

anställda. Ett visst internt bortfall, dvs. uteblivna svar för somliga frågor, finns också för samtliga 

enkäter. Detta bortfall är i sammanhanget litet.  

Tabell 11.2 Svarsutfall för de tre enkäterna till HH och MdH 

 

  
Antal 
totalt 

Antal med 
fungerande adresser Antal svar Svarsfrekvens 

Studenter MdH 184 132 51 27,7 

Studenter HH 62 49 27 43,5 

Företag HH 91 80 34 37,4 

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Högskolan Halmstad och Mälardalens högskola 

Tanken med urvalet var att studenterna som besvarade enkäten vid MdH och HH företrädesvis skulle 

ha sysslat med inbyggda system respektive hälsoteknik. Mycket riktigt uppgav också cirka fyra av fem 

vid MdH att man skrivit sina examensarbeten inom området och tre av fem hade skrivit i samverkan 

med ett eller flera företag. Vid HH hade nästan samtliga studenter skrivit inom hälsoteknik men 

andelen som skrivit i samverkan med företag var bara en dryg fjärdedel. 

Delstudien vid MdH som riktade sig till företagen skedde i form av en intervjustudie som också fick 

ett visst bortfall, en av sju. I tabell 11.3.  redovisas vilka företagen och vilka respondenterna var. 
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Tabell 11.3. Förteckning över företag och intervjupersoner kopplade till inbyggda system MdH 

 

Företag Intervjuade Position 

Motion Control Christer Gerdtman Ägare av företaget 

ABB Helena Malmqvist 
Samordnare för extern 
forskning 

ABB Joakim Forsberg  
ansvarig för employer 
branding  

Bombardier tåg Ola Sellin Chef på Soft development 

Volvo Construction 
Equipment Peter Wallin Ansvarig för extern forskning 

Sala Brand/Sören Elfving 
AB Sören Elfving Ägare av företagen 

Eskilstuna Elektronik 
Partner Mikael Joki Ägare av företaget 

MdH Damir Isovic Akademichef vid IDT 

MdH Anders Martinsen Processledare vid IDT 
 

 

Fallstudien vid Högskolan i Halmstad – Hälsoteknik 

För att närmare kunna diskutera effekter från projektdeltagande och samverkan är det en bra start 

att utröna vad som drev företagen att medverka. Svaret på detta kan vi hitta i diagram 11.1. som 

illustrerar de motiv som företagen hade. Här har bara de som haft samverkan med högskolan 

representerade. Nämnas bör också att flertalet företag valt flera svarsalternativ för denna fråga.  

Diagram 11.1 Mål med samarbetet från företagets sida 

 

 

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Högskolan Halmstad 



142 
 

I liknande undersökningar, se bland annat Vinnova 2010:05, som också ställt frågor om företags 

deltagande i samverkansprojekt mellan näringsliv och lärosäte brukar fokus ligga på aspekter som 

tillgång till ny teknik respektive allmän kompetensutveckling. Utveckla nya produkter och tjänster 

kan då ses som utväxlingen av att ha tillgång till ny teknik. Tillgodoseddes då dessa behov? Frågorna 

vi ställde fångar hur företagen upplevde att målen tillgodosågs. Som diagram 11.2 illustrerar så var 

nöjdheten hos företagen påfallande stor. Nästan åtta av tio var nöjda i viss eller hög utsträckning.  

Diagram 11.2 I vilken grad uppfylldes målen om samverkan? 

 

 

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Högskolan i Halmstad 

Finns det då några mönster hos de företag som varit mer nöjda än andra? Med reservation för det 

lilla urvalet så tycks flertalet företag som upplevde att målen med samverkan blev uppfyllda också 

mena att detta lett till  företagsutveckling. En enkätfråga handlade om företagsutveckling, vilket 

omkring 60 procent av de svarande företagen tyckte sig ha fått i hög eller viss utsträckning. Betydligt 

fler av dem som tyckte att målen med samverkan hade uppfyllts menade att detta också hade 

utvecklat företaget ifråga. 
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Diagram 11.3 I vilken grad skedde företagsutveckling som en följd av samverkan? 

 

  

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Högskolan i Halmstad 

Vad är det då för typ av förmågor som inbringas genom samverkan? Vi var inne på att målen 

exempelvis kunde vara utveckling av nya eller befintliga produkter, men också mer allmän 

kompetensutveckling (se diagram 11.1). Intressant nog visar enkätsvaren att de mer konkreta målen 

såsom nya produkter inte hade blivit uppfyllda i särskilt hög utsträckning. Istället pekar mer än sju av 

tio företag på kompetensutveckling som ett viktigt resultat av samverkan. Likaså ansåg mer än sex av 

tio företag att den utvecklade kunskapen fortfarande användes i verksamheten, exempelvis genom 

att man hade fortsatt utveckla produkten ifråga. Ett av de större företagen i undersökningen inom 

hälsoteknikområdet menar att man: ”fortsätter att använda den utvecklade metodiken för 

uppsökande verksamhet”. Ett annat företag svarar att de använder resultaten för att ingå i ett 

forskningssamarbete ”där erfarenheterna från samarbetet med Högskolan används på ett annat 

sätt!”. Utifrån detta är det tydligt att samverkan har upplevda effekter på företagen. Också på lång 

sikt anser åtta av tio företag att samverkan har positiva effekter för lönsamhet och/eller expansion i 

hög eller åtminstone viss utsträckning. 

Vad tyckte studenterna vid Högskolan i Halmstad? 

Nästan samtliga studenter vid Högskolan Halmstad som besvarade enkäten hade en klar koppling till 

området hälsoteknik, enligt egen utsago. I flertalet fall handlade det enligt kommentarerna om att 

utveckla nya eller befintliga produkter och hjälpmedel inom området. Däremot hade endast sju av de 

29 svarande skrivit i direkt samverkan med ett eller flera företag vilket begränsar studiens värde i det 
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avseendet. En stor majoritet av studenterna hade fått jobb och ofta mer kvalificerade sådana efter 

sin utbildning. Frågan är då vilken roll eller nytta som samverkan hade spelat under utbildningen? 

När det gäller erfarenheter och kunskaper som studenterna tycker sig ha fått via sitt examensarbete 

inom hälsoteknikområdet är det ganska jämnt fördelat. Högst ligger problemlösning men andra 

praktiska och teoretiska förmågor har också höga antal. 

Diagram 11.4 Studenternas uppfattning av vad man lärde sig under examensarbetet  

 

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Högskolan i Halmstad 

Över hälften uppger också att de fått tillfälle att, i arbetslivet, använda sig av förmågor som 

utvecklats under examensarbetet. Värt att notera är att flera av dem som kommenterat frågan 

nämner problemlösning i en eller annan form. Kommentarer som: ”Att praktiskt få testa sina 

teoretiska kunskaper på "låtsas" med handledning var väldigt viktigt” illustrerar att flera kunskaper 

och förmågor som man tillägnat sig måste testas i en praktisk verklighet, där man löser konkreta 

problem, för att bli användbara. 

Sammanfattningsvis kan man, med hänsyn taget till det begränsade underlaget, ändå konstatera att 

både företag och studenter överlag hade goda erfarenheter av samverkan. De positiva 

kommentarerna och upplevelserna utifrån enkätundersökningen överväger stort för båda grupperna. 

Till detta kan läggas att flertalet också får kvalificerade jobb efter sin utbildning och därigenom kan 

nyttja sin kvalificerade kompetens.  
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Fallstudien vid Mälardalens högskola – inbyggda system 

Vid Mälardalen gjordes en enkät riktad till studenterna medan det på företagssidan gjordes ett antal 

intervjuer med företag i olika storlekar och branscher med stor erfarenhet av samverkan inom 

området inbyggda system. Underlaget är för litet för att dra några kvantitativa slutsatser, däremot 

kan intervjuer och annan dokumentation spegla intressanta processer och erfarenheter. 

Vilka samverkansformer finns vid MdH och hur ser de ut? 

Enligt skrivelser och målformuleringar sker samverkan, vad gäller forskning och utbildningar i 

inbyggda system, i olika former vid MdH. I detta avsnitt kommer vi i första hand att belysa 

forskningssamarbeten och samverkan på högskolenivå, men exempelvis ABB har även aktiviteter 

ihop med MdH för att öka intresset för vidareutbildning bland barn och ungdomar. (Malmqvist, 

Helena ABB 24/6 2014)  

En viktig utgångspunkt när det gäller samverkansformerna mellan högskolor och företag är att 

behoven och resurserna ser olika ut för olika företag. Små företag har inte samma resurser och inte 

heller behov av att vara heltäckande, medan stora företag kan ha en större bredd i 

samverkansformerna. I flera fall vid MdH har samverkande företag valt att utse lärosätet till en så 

kallad preferred academic partner eller ingå ett strategiskt samarbetsavtal. ABB har sådana avtal 

också med KTH och Chalmers och planerar ett sådant med Uppsala universitet. (Malmqvist, Helena 

ABB 24/6 2014, Nygren 2014) Syftet härtill är att få struktur i samverkan, bygga upp en modell för att 

kunna driva samarbeten i större skala och göra samma sak på flera olika avdelningar utan att man 

behöver bygga upp nya rutiner och regelverk varje gång. Det inkluderar tydliga strategier för 

forskningssamverkan men också med syfte att lättare kunna rekrytera från lärosäten. Nyttan med 

detta är bland annat att det sänker transaktionskostnaderna i samverkan mellan företag och 

högskola. 

Ett viktigt resultat från studierna är att samverkan med högskolan ofta börjar i liten skala. Som på 

Eskilstuna Elektronikpartner där Mikael Joki säger att: 

Det startade med några seminarier och ett exjobb (i början av 2000-talet sic). Det var väl 
startskottet egentligen till det som sedan har blivit ett utökat samarbete med tiden.  

Numer har företaget ett fåtal examensarbetare men desto fler projektarbeten på ungefär fem veckor 

vilket inte är lika omfattande. Upprinnelsen till samarbetet var att Eskilstuna Elektronikpartner 

deltagit i programmen Tekniq och sedan Minst som en aktiv företagspartner. Företaget samverkar nu 

inom en masterutbildning i både mjukvara samt innovation och design. (Joki, Mikael, 22/7 2014) 
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Forskningssamverkan 

Vid MdH har man systematiskt och under lång tid byggt upp ett profilområde inom inbyggda system. 

Därigenom har samverkansformer vuxit fram mellan en lång rad företag som aktivt medverkat i FoU-

projekt av olika slag. I vissa fall har man kommersialiserat resultaten av den gemensamma 

forskningen och utvecklingen och företagen använder resultaten och den förbättrade kompetens 

som blivit följden i den egna affärsverksamheten. I andra fall har utvecklingen inte gått så långt att 

man har börjat kommersialisera resultaten, men i de fallen kan företagen ifråga ändå ha höjt sin 

kompetens och lagt grunden för ökad konkurrenskraft på marknaden. 

En vanlig uppfattning bland företagen vi har undersökt är att forskningssamverkan inom området 

sker för att få in ny teknik som ligger i framkanten, kanske till och med lite bortom vad företagen 

jobbar med i dagsläget. Peter Wallin på Volvo Construction Equipment beskriver rollen för 

forskningsprojekt som ofta finansieras av KKS eller Vinnova:  

…ofta är det sådana saker som ligger kanske i gränslandet till vad vi tror vi kommer att klara av, 
alltså att det ligger relativt långt fram i tiden…  

Med andra ord är det experimentella projekt där man inte kan räkna med att samtliga blir lyckade 

satsningar i slutänden.  

Värdet av dessa projekt är stort även om de inte alltid leder till precis det man förväntar sig. Peter 

Wallin på VCE pekar på resultat inom energiområdet och systemoptimering som ger möjlighet till 

stora besparingar av bränsle, med tillhörande miljövinster. Andra pekar på att forskningssamverkan 

med lärosäten, vilka delfinansieras av huvudmän som KKS, Vinnova och andra, är nödvändiga för 

omvärldsbevakningen. Ola Sellin från Bombardier menar att:  

Hela den här omvärldsspaningen och att ha kvar kontakten med forskarfronten skulle försvinna. 
Vi skulle bli mycket mer sårbara för att vi är kvar för länge i den nivå som fungerar idag och 
kanske imorgon. 

 

Examens- och projektarbeten 

En av de viktigare samverkansformerna som också ska bidra till långsiktig kompetensförsörjning är 

examens- och projektarbeten. Denna form för utbyte mellan lärosäten och företag är något som 

också lyfts fram i Svenskt Näringslivs samverkansrankning och som enligt sammanställningarna 

generellt har positiva resultat. (Svenskt Näringsliv 2007-2013) Vid samtliga sex företag där intervjuer 

genomfördes fanns också en samverkan kring projekt- och examensarbeten. Antalet involverade 
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studenter påverkades av företagets storlek i första hand. Större företag som exempelvis ABB och VCE 

hade resurser att ta emot fler, mindre företag färre.  

Inbyggda system var en populär ämnesinriktning att hämta studenter från för att skriva uppsatser 

och projektarbeten. De större företagen hade ofta fler programområden med studenter som gjorde 

examens- och projektarbeten medan mindre företag med en smalare verksamhetsinriktning bara 

hade en kontaktyta, eller ett projekt. Närhet betyder en hel del för mindre företag som i första hand 

rekryterar från ett närbeläget lärosäte som MdH, medan större företag mer styrs av var det finns 

studenter med lämplig kompetensprofil. Ett exempel var Volvo Construction Equipment som utöver 

Mälardalen också fick studenter från Linköping och Luleå tack vare att dessa lärosäten var starka 

inom hydraulik respektive tribologiområdet. (Wallin, Peter,VCE) 

När företagen får tag på examensarbetare finns det flera kontaktvägar. I flertalet fall gör man en 

matchning och uppdragsbeskrivning i samverkan med högskolan/institutionen. Efter presentationen 

brukar ofta flera studenter söka till de utlysta platserna och företagen kan då göra ett urval inför 

intaget. Också mindre företag som Sören Elvings Sala Brand AB har nyttjat examensarbetande 

studenter som man fått hjälp av MdH att rekrytera.  

Vad vill företagen uppnå – och vad får man ut av examensarbeten och samverkan med 
högskolan? 

Examens- och projektarbeten fyller flera olika funktioner för de inblandade företagen. Först och 

främst är det ett sätt att få konkreta uppgifter utförda. Men sedan är det också ett sätt att rekrytera 

kompetens till företaget. Joakim Forsberg vid ABB menar att detta är två huvudsakliga motiv:  

Någonstans blir det ändå grundincitamentet för ett examensarbete att du vill ha någonting gjort 
eller stöd i ett projekt eller så har du kopplingen till rekrytering och ser en potentiell 
rekryteringskanal. Det är dom två huvuddelarna, sedan kombineras dom så klart. 

Detta återkommer i åtskilliga intervjuer: något konkret utfört och sedan ses projekt- och 

examensarbeten som ett sätt för företaget att testa en ny person.  

Nya rön och kunskaper som ska hämtas in kan presenteras i form av studentuppsatser, 

examensarbeten och avhandlingsprojekt. På Bombardier har Ola Sellin erfarenheten att 

examensarbeten lyfter företagets kompetensnivå: 

De gick ju genom de rön som finns, det antal papers och så vidare och benade upp området och 
så hur man kan utveckla sin metodik då i olika steg och det var ju väldigt givande… vår 
omvärldsspaning är ju inte så där omfattande, utan vi är beroende av att få impulser och input 
så det här är ett jättebra sätt att få det. 
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Ola Sellin vid tågutvecklingsföretaget Bombardier lyfter fram att examensarbetare på företaget också 

– via kontakten med högskolan – ger den befintliga personalen en möjlighet till kompetens-

utveckling.  

…man jobbar på att hålla en viss höjd på insatsen och tittar lite grann på vad som finns i 
forskarvärlden så att säga, vilka papers är skrivna och vad de andra lärt sig och så vidare… Så 
det är ett sätt för våra anställda och lyfta blicken och titta lite framåt och fundera på hur man 
skulle kunna utveckla sitt sätt att jobba då. 

Genom samverkan närmar sig företagen forskningsfronten och lyfter således den vetenskapliga 

nivån. Kopplingen mellan företag och lärosäte omfattar inte bara studenten ifråga utan också 

högskolan då den tillhandahåller en extern handledare som ska säkra den vetenskapliga nivån på 

arbetet.  

För ett mindre företag som Sala Brand/Sören Elfving AB är inslaget av ny kompetens viktigt eftersom 

det har gett en möjlighet att höja kvaliteten på produkterna. Likaså gav det möjlighet att använda 

samarbetet med högskolan i marknadsföringen:  

Man får liksom en kvittens på att det är en kvalitetshöjning på produkten och det är ju givetvis 
användbart i marknadsföringen… Det blir liksom lite mer seriositet. 

Ett sätt att rekrytera kompetens 

Nästan samtliga intervjuer gav belägg för att examens- och projektarbeten är en mycket vanlig 

rekryteringskanal för företagen. En orsak som ofta lyfts fram är att man under tiden som 

examensarbetet äger rum får tid och möjlighet att lära känna varandra. Nödvändiga 

inskolningskostnader efter en eventuell anställning kan då minimeras och risken för felrekryteringar 

minskar dramatiskt. 

Hur många blir då rekryterade i snitt? Christer Gerdtman vid Motion Control bedömer att ungefär 40 

procent av studenterna som gör examensarbeten blir anställda efter fullgjord praktik. Vid Volvo 

Construction Equipment bedömer Peter Wallin att ungefär 30 till 50 procent blir kvar på företaget i 

någon form. På Eskilstuna Elektronikpartner var det inte vanligt att man anställdes eftersom 

uppdragen ofta låg i periferin av vad man jobbade med. Vad gäller ABB var det svårt att estimera 

ungefär hur många som blev kvar på företaget i någon form men det var ”en betydande andel”. 

Hur nöjda är då företagen med examens- och projektarbetare. Är det värt den tid, ansträngning samt 

eventuell ersättning man lägger ner? Vissa skillnader finns mellan företagen men den generella 

bilden är ändå att man får ut mer än sin insats i flertalet fall. Flera understryker att de positiva 

exemplen är fler än de negativa. Likväl finns en del synpunkter på hur kunniga studenterna som 
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examineras från sin grundutbildning är. Ingen enighet finns dock om det är något specifikt område 

som studenterna har brister i utan åsikterna går isär mellan de svarande. 

Hur sprids forskningsresultat och kompetens? 

Kan man nyttiggöra forskningen och kompetensuppbyggnaden som sker inom ramen för specifika 

samarbeten mellan högskolor? Här är forskningsprojekt och doktorandutbildningar ett verktyg för att 

sprida kunskap och teknik ut i samhället. Helena Malmqvist vid ABB berättar att hela 

energibranschen går samman för att stötta forskarutbildningar och där är fördelen att man kan bli 

anställd i olika delar av energiklustret ABB, Vattenfall, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten. 

Alltså är det inte – från ABB:s perspektiv – förspillda resurser om de personer vars doktorsutbildning 

man stöttar inte söker sig till just ABB eller ens näringslivet i stort. Inom detta område finns fördelar 

med att ha kompetent arbetskraft även i andra företag eller hos statliga aktörer som reglerar 

branschen.  

Flera av företagen i studien har också vittnat om hur kunskaps- och kompetensspridningen sker 

genom att underleverantörer och kunder blir delaktiga i processerna. Det ställer större krav på 

leverantörer och kunder att ta till sig ny kunskap men därigenom bidrar det ju också till en för 

samhället nyttig teknikspridning. Mikael Joki från Eskilstuna Elektronikpartner pekar på att man 

genom ett samarbetsprojekt kan få in fler företag i samverkan med lärosäten:  

Vi har flera företag som har åkt med på vårt tåg in i akademin. De har idag en etablerad relation 
med MDH, de hade förmodligen aldrig kommit in överhuvudtaget annars. 

Vad tyckte studenterna vid Mälardalen? 

Vad tyckte då studenterna om examensarbetets roll. Gav detta inslag i utbildningen något mervärde 

för att utveckla viktiga förmågor och kompetenser som blev viktiga för arbetslivet? Studenterna vid 

MdH som besvarade enkäten, 51 svar av de 184 som fanns på de ursprungliga listorna, hade också i 

hög grad skrivit inom ramen för högskolans profilområde. Ungefär två tredjedelar uppgav att deras 

arbete anknöt till inbyggda system. Till skillnad från Högskolan i Halmstad hade också en hög andel, 

57 procent, skrivit i samverkan med ett eller flera företag,  

De två allra viktigaste erfarenheterna och kunskaperna man tillägnat sig var en förmåga till 

problemlösning och teoretiska kunskaper. Detta var så många som två av tre inne på medan andra 

färdigheter såsom praktiska eller organisatoriska kunskaper samt samarbetsförmåga också var 

viktigt, men enbart för 30-40 procent av de svarande.  
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Diagram 11.5. Studenternas uppfattning av vad man lärde sig under examensarbetet 

 

 

Källa: Egen bearbetning av enkäter till Mälardalens högskola 

Nästan tre av fyra tyckte sig också ha fått använda sina kunskaper i det praktiska arbetslivet. 

Studenterna finns inom många olika yrken både som ingenjörer i industrin, konsulter till andra 

företag och inom akademin som doktorander. Inga påtagliga skillnader finns mellan studenternas 

uppfattning i relation till vad man sysslar med efter examinationen.  

Nyttan av examensarbetet i sig, och tiden som examensarbetare, ansågs också värdefull. Inte 

minst tyckte de som gjort sitt examensarbete ute i verksamheten på ett företag att det var en nyttig 

erfarenhet. Nästan tre av fyra studenter uppfattade att examensarbeten hade hjälpt dem att erhålla 

den position de nu har. På vilket sätt? Av kommentarerna till frågan att döma så pekar flera på rent 

tekniska och teoretiska kunskaper som man förvärvade under sin tid med examensarbetet. 

Påfallande många nämner också att examensarbetet gav inblick i forskningen och gav dem verktyg 

och metoder som de senare har kunnat använda i forskning och forskningsnära arbete.  

Sammanfattningsvis kan man, också här givet det begränsade urvalet som svarade på frågorna, 

konstatera att examensarbetet tycks fylla sin funktion att utveckla och fördjupa kunskaper och 

förmågor som är viktiga för att arbeta inom profilområdet inbyggda system. De positiva svaren och 

kommenterarna överväger för studenterna från Mälardalen, utifrån den genomförda 

enkätundersökningen. 
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Avslutning och sammanfattning 

Vi kan konstatera att två starka miljöer växt fram kring intelligenta system i Mälardalen och kring 

hälsoteknik i Halmstad. För miljön vid MdH kan denna styrka och tillväxt i hög grad hänföras till 

satsningar med offentliga medel där främst KKS och Vinnova varit engagerade. För miljön vid 

Högskolan i Halmstad har man använt samma arbetssätt som KKS har utvecklat i projekten Tekniq 

och Tekniqinnovation, men satsningarna har inte skett med KKS medel och finansiering i samma 

utsträckning. Inom området hälsoteknik finns också flera andra starka miljöer i landet vilket gör att 

Halmstad inte har samma unika ställning som MdH har med intelligenta system.  Båda miljöerna har 

lagt fokus vid (industri)samverkan med en rad företag som aktivt medverkat i FoU-projekt samt haft 

studenterna som jobbat inom dessa två profilområden, ofta men inte alltid, i nära samarbete med 

något företag i regionen. 

Det generella intrycket är att samverkan har stor betydelse eftersom företagen är beroende av att få 

impulser från omvärlden. Speciellt mindre, men också de lite större företagen är eniga om att 

kontakterna med högskolorna gav en större möjlighet att vara ajour med forskningsfronten. Att ha 

koll på ny forskning som rör sig inom ett visst område, är för flertalet av de företag vi var i kontakt 

med alltför svårt och dyrt. Omvärldsbevakning kostar och här behövs ett inflöde av kunskap och 

kompetens för att kunna tillgodogöra sig nya forskningsrön och den mångfald av teknik och tekniska 

lösningar som finns. 

Vi har fått många exempel på resultaten av samverkan i form av utförda projekt- och 

examensarbeten samt gemensamt utformade kurser och utbildningar som kommer företagen till 

godo. Flera av de forskningsprojekt som initierats har också kommit företagen till godo i form av 

högre kompetens och bättre kunskap på olika sätt. 

Andra viktiga resultat är att åtskilliga av dem som varit verksamma i praktik- och examensarbeten 

eller som doktorander vid lärosätena också är, eller har varit, verksamma inom näringslivet eller 

inom industrinära forskning vid lärosätena. Även på detta sätt sprids kompetens till företagen. För att 

ett företag ska kunna dra nytta av ny kunskap så krävs en specifik teknologisk kompetens eller 

förmåga. En del av detta fångas av uttrycket ”absorptionsförmåga” (Cohen & Levinthal 1990). För att 

kunna tillgodoräkna sig forskningsresultat och kompetens krävs alltså en grundläggande kapacitet 

som växer fram genom interaktion och flera informanter i undersökningen ger också uttryck för 

detta. 

Mer konkret innebär det stora flödet av examens- och projektarbetare att företagen får en källa att 

ösa ur när ny kompetens ska rekryteras. Flera företag i studien uppger att de rekryterar uppemot 50 
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procent av de som gjort liknande arbeten. En anledning till detta är att man lär känna varandra, det 

sänker såväl transaktionskostnaderna vid anställning som upplärningskostnaderna. 
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12.Lärdomar av samverkan 

 

Vilka lärdomar kan då dras av denna genomgång av 21 av KK-stiftelsens samverkanssatsningar inom 

programmen företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetens, och de två 

fallstudierna? Det övergripande målet för dessa satsningar har varit att stärka samverkan mellan 

akademi och näringsliv. 

Sammantaget har KK-stiftelsens satsningar på dessa områden vid nya universitet och högskolor 

uppgått till drygt 1,2 miljarder kronor och utgör en knapp tredjedel av de medel stiftelsen beviljat 

mellan 1995 och 2013.  De program vi har studerat, utvalda av KKS, omfattar dock endast en 

delmängd, drygt 800 miljoner kronor. De företag och andra partners som medverkat i 

samverkansaktiviteterna har uppskattningsvis bidragit med minst 1,1 miljarder kronor, främst in-

kind. Totalt handlar det om betydande resurser, cirka 2 miljarder kronor. 

 

Kvantitativa mått på samverkan 

I kapitel 7-10 har en rad olika mått på resultat i form av utvecklade kurser, genomförda utbildningar, 

antal anställda som genomfört utbildningar, genomförda forskarutbildningar, antal medverkande 

studenter, samverkande företag sammanställts för 21 av KK-stiftelsens samverkanssatsningar.  

Påpekas bör att dessa resultat ska tolkas med viss försiktighet i och med att redovisningen av resultat 

skiljer sig åt mellan de olika programmen och satsningarna. Exempelvis saknas ibland särredovisning 

för olika satsningar som medverkande partners deltar i och storleken på bidragen från dessa, vilket 

gör att vi endast kan veta hur stort det totala bidraget från partners är. Därutöver slås ofta flera olika 

aktörers bidrag ihop och redovisas per projekt, oavsett om det rör sig om privata företag, statliga 

bolag, forskningsinstitut eller myndigheter, vilket i somliga fall gör det svårt att särredovisa bidragen 

från näringslivet. Det förekommer också betydande dubbelräkning av medverkande doktorander i de 

underlag vi fått tillgång till. Under termen företag döljer sig också ibland andra typer av huvudmän 

såsom kommuner och kommunägda bolag. Satsningarna skiljer sig således åt i redovisningen. Någon 

förbättring i dessa avseenden kan inte iakttas över tid, åtminstone inte i de satsningar vi studerat. 

Dessa problem har redovisats utförligt in föregående kapitel. 

Det är tydligt att samtliga företagsforskarskolor som vi undersökt har varit framgångsrika i att 

attrahera medel från sina partners. Totalt sett har de lyckats attrahera nästan dubbelt så mycket stöd 
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från sina samverkanspartners som de fått i bidrag av KK-stiftelsen. Vi kan konstatera att ett fåtal 

stora bolag har varit ytterst viktiga för finansieringen av företagsforskarskolorna. Sju bolag, med olika 

grad av återkommande samverkan, har stått för drygt 50 procent av den totala medfinansieringen. 

Resultaten ligger i linje med tidigare forskning – samverkan är lättare att åstadkomma när företagen 

har egen betydande absorptionsförmåga, eller mottagarkapacitet. 

Totalt sett har 15 doktorandkurser arrangerats av de fyra forskarskolorna, även om att det är oklart 

om alla dessa har utvecklats inom ramen för satsningarna.  

Vidare kan vi konstatera att totalt 82 forskarstuderande har varit aktiva inom de fyra 

företagsforskarskolorna, 67 av dessa har avlagt antingen en licentiat- eller doktorsavhandling. 

Satsningarna uppvisar samtidigt stora skillnader både i kapaciteten att attrahera medel och i hur 

effektivt medel har använts för att resultera i avhandlingar och poäng.  

I genomsnitt har även forskningsprofilerna varit framgångsrika i att få samverkanspartners att 

matcha det bidrag som kommit från KK-stiftelsen, däremot är det få som överträffat matchningen 

med stor marginal. Dock ska det påpekas att två profiler ej uppgett hur mycket bidrag de mottagit 

från medfinansiärer, samt att en tredje endast redovisat kostnader och inte intäkter.  

Totalt 195 unika samverkanspartners förekommer i de forskningsprofiler som studerats, varav 123 

bedömts ha varit medfinansiärer. Det ska emellertid påpekas att då endast åtta av elva 

forskningsprofiler redovisar intäkterna per partner kan det finnas en viss diskrepans i siffran för 

medfinansierande samverkanspartners. Därför har vi fått göra en rad antaganden för de satsningar 

som saknat tydlig redovisning.  

Även här finns en betydande koncentration till större företag. Minst sex partners förefaller ha 

samverkat aktivt i egenskap av medfinansiärer vid olika profiler. Fem av dessa är större privata 

företag: ABB, Akzo Nobel, Ericsson, Saab och Volvo och ett det statsägda Assi Domän som numera 

ingår i Sveaskog. Vi har även kunnat se att några av de profiler som i genomgången av tidigare 

utvärderingar framstått som framgångsexempel, har varit beroende av ett enda stort företag. I dessa 

fall har en enda partner stått för mellan 42 och 65 procent av de totala intäkterna från 

medfinansierande partners. 

Totalt har 344 forskarstuderande identifierats vid de elva profilerna. Av dessa har 281 lagt fram 

åtminstone en licentiat- eller en doktorsavhandling. Satsningarna uppvisar återigen stora skillnader 

både i antalet antagna forskarstuderande och antalet som lagt fram sin avhandling. Det finns 
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emellertid goda skäl att tro att detta beror på att man använt sig av väsentligt olika metoder för att 

sammanställa och redovisa sina aktiviteter och resultat.  

När det gäller expertkompetenssatsningarna är underlaget bristfälligt. Detta beror delvis på att 

målen för expertkompetensprogrammet tycks ha varit något svävande och att de uttryckts som 

inriktningar och arbetssätt snarare än mål. Satsningarna redovisas på olika sätt och har haft olika 

inriktningar och mål vilket gör att resultaten inte blir jämförbara. Det experimenterande som 

satsningen inneburit är därmed svår att dra mer generella lärdomar av. Partners har även relativt 

sett inte gått in med lika stora resurser som i de andra programmen, förutom i ett fall där 

medfinansieringen överträffar samtliga andra satsningar, oavsett program. Produktionslyftet är den 

enskilt bästa satsningen i termer av medfinansiering. Satsningen genererade, huvudsakligen in-kind, 

inte mindre än 423,5 miljoner kronor från näringslivet. En siffra som motsvarar en finansieringskvot 

på hela 79,3 procent av satsningens bidrag.149 

Vad gäller resultaten har drygt 900 kurser genomförts vari cirka 4 500 företag har deltagit. Hur 

många av dessa företag som är unika går inte att säga; några vet vi har deltagit inom flera satsningar 

men inte vilket antal. Antalet deltagare är drygt 12000 personer vid de sex 

expertkompetenssatsningarna. Här bör dock påpekas att kurserna skiljer sig åt kraftigt i omfattning 

och utformning. Om man, exempelvis, inte räknar de webbaserade kurserna i Meny så blir antalet 

deltagare istället drygt 8000. Antalet examensarbeten har inte redovisats av flera av satsningarna, 

varför den totala volymen inte kan uppskattas.  

För att summera kan expertkompetenssatsningarna närmast beskrivas som en dörröppnare för 

framtida samverkan. Företag får kontakt med akademin och tillgång till skräddarsydd kompetens, 

utan att behöva göra samma åtaganden som i traditionella forskningsprojekt och i utbildning av 

doktorander.  

 

Kvalitativa studier 

I de kvalitativa studierna, där enkäter och intervjuer använts, ges en mer nyanserad bild. Vi kan 

konstatera att två starka miljöer växt fram kring intelligenta system i Mälardalen och kring 

hälsoteknik i Halmstad. För miljön vid MdH kan denna styrka och tillväxt i hög grad hänföras till 

satsningar med offentliga medel där främst KKS och Vinnova varit engagerade. För miljön vid 

                                                           
149 Kvoten inkluderar finansiering från KKS, Vinnova och Tillväxtverket/Nutek. Räknas endast KK-stiftelsens bidrag in 
motsvarar det en kvot på 90,2 procent. 
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Högskolan i Halmstad har man använt samma arbetssätt som KKS brukar nyttja, men satsningarna 

har inte skett med KKS-medel och -finansiering i samma utsträckning. Inom området hälsoteknik 

finns också andra starka miljöer i landet vilket gör att Högskolan i Halmstad inte har samma unika 

ställning som MdH och intelligenta system.  Båda miljöerna har lagt fokus på (industri)samverkan 

med en rad företag i FoU-projekt. Dessutom har studenterna som varit engagerade inom dessa två 

profilområden, ofta men inte alltid, haft nära samarbete med något företag i regionen. 

Det generella intrycket är att samverkan har stor betydelse för medverkande företag, eftersom man 

är beroende av att få impulser från omvärlden. Speciellt de mindre, men också de lite större 

företagen, är eniga om att kontakterna med högskolorna har givit en större möjlighet att vara ajour 

med forskningsfronten. Att ha koll på ny forskning inom ett visst område är för flertalet av de företag 

vi var i kontakt med alltför svårt och dyrt. Omvärldsbevakning kostar och därför behövs ett inflöde av 

kunskap och kompetens för att kunna tillgodogöra sig nya forskningsrön och den mångfald av teknik 

och tekniska lösningar som finns. 

Vi har fått många exempel på resultat av samverkan i form av utförda projekt- och examensarbeten 

samt gemensamt utformade kurser och utbildningar, som kommer företagen till godo. Flera av de 

forskningsprojekt som initierats har bidragit till högre kompetens och bättre kunskap hos företagen. 

Andra viktiga resultat är att åtskilliga av dem som varit verksamma i praktik- och examensarbeten 

eller som doktorander vid lärosätena idag är, eller har varit, verksamma inom näringslivet eller inom 

industrinära forskning vid lärosätena. Också på detta sätt sprids kompetens till företagen. Konkret så 

innebär också det stora flödet av examens- och projektarbetare att företagen får tillgång till en 

kompetenspool. Åtskilliga företag i studien rekryterar uppemot 50 procent av de som ingått i denna 

typ av samarbete.  

 

Tidigare utvärderingar 

I respektive kapitel för de olika satsningarna har även resultaten i tidigare utvärderingar redovisats. 

Många av utvärderingarna ger positiva omdömen av de satsningar som vi studerat. Även här kan 

dock brister i systematik och metoder konstateras, varför återigen viss försiktighet i tolkningen av 

resultaten bör iakttas. Ett antal genomgående mönster kan dock iakttas.  

Ett exempel är att strategier och tillvägagångssätt behöver utvecklas för att se till att de kunskaper 

som doktorander i forskarskolorna tillgodogör sig under studietiden faktiskt tillvaratas av näringslivet 
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och stärker konkurrenskraften. Det framstår som viktigt att det finns tydligt identifierade roller för 

företag, lärosäten och doktorander, jämsides en gemensam vision, även när de specifika målen för 

samverkansaktiviteterna skiljer sig åt för akademin och näringslivet. Det förefaller också som att 

samverkandet fungerat bäst när företagen har ”ägt” projekten. 

En annan fråga som väcks i de flesta utvärderingarna är hur man hittar en balans mellan vetenskaplig 

kvalitet och näringslivsrelevans. I de mest gynnsamma fallen förefaller denna balans ha skapats 

genom att det funnits en stark kontaktyta mellan företag och lärosäte. Balansen verkar vidare ha 

varit lättare att hantera i de fall där handledaren själv fungerat som en slags gränsgångare och varit 

involverad i både näringslivet och den akademiska sfären. I många fall verkar det däremot som att 

kontakten mellan företag och lärosäten till största del varit beroende av doktoranderna som 

individer. Många doktorander vittnar om väldigt lite direktkontakt mellan forskarskolan och 

företagen. 

En annan viktig fråga är vem som äger rätten till de upptäckter och resultat som olika projekt alstrar. 

Företagsanställda doktoranders resultat ägs av företaget, medan den vetenskapliga handledarens 

resultat ägs av handledaren själv, om inget annat avtalats. Därför kan det i vissa fall saknas 

incitament från företagens sida att frigöra resultat till akademin. Det är därför viktigt att diskutera 

hur villkoren för forskningsresultatens användning påverkar företagens samverkans- och 

finansieringsvilja. Forskning är något som traditionellt sett sprids fritt, men för företagshemligheter 

gäller det rakt motsatta. Balansgången mellan dessa ståndpunkter är en fråga som väcks i ett par av 

utvärderingarna. 

Genomgående uttrycks i utvärderingarna att doktoranderna tillfört djupare kompetens, utökad 

kontaktyta mot akademin och möjligheter till samarbete med andra doktorander och företag. De 

konkreta avtrycken inom företagen, i form av nya produkter, är dock mer begränsat. Bland 

doktoranderna ses ofta den personliga utvecklingen och lärdomarna om vad det innebär att forska 

som den främsta nyttan.  

Sammanfattningsvis anses, vid tidigare utförda uppföljningar och utvärderingar, att det första målet 

med forskarskolorna – att få fler forskarutbildade till näringslivet – generellts sett ha uppfyllts väl vid 

de olika forskarskolorna. Vad gäller det andra målet – att stärka samverkan mellan akademi och 

företag – anses detta vid flera av företagsforskarskolarna ha kunnat ske i större omfattning och på ett 

mer utvecklat och strategiskt sätt.  

När det gäller forskningsprofilerna kan konstateras att det uppfattats som positivt att 

medfinansieringen primärt kan ske in-kind och inte pekuniärt. Att företagen själva går in och matchar 
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KK-stiftelsens finansiering måste också ses som en viktig kugge i att skapa engagemang i projekten. 

Det säkrar inte bara i större utsträckning projekten och samverkan i sig, det ökar även sannolikheten 

att företagen känner sig delaktiga och avsätter den tid och resurser som krävs.  

Mottagarkapaciteten hos partners och engagemanget från både näringsliv och akademi är 

grundläggande för hur samproduktionen fungerar. Mindre företag har ibland avbrutit samarbeten 

med förklaringen att de var för små och för resurssvaga för att fortsätta med samarbetet.  

Forskningen vid profilerna bedöms vara mycket näringslivsrelevant och ofta en viktig strategisk 

resurs för partnerföretagen. En faktor som beskrivs som en hörnsten i flera av utvärderingarna är 

lärosätets engagemang i profilerna. Det handlar dels om finansiella resurser men även om sådant 

som handledarengagemang och om miljöerna har stöd från ledningsgrupper och liknande. 

Samverkan förefaller återigen fungera bättre i de fall då man har utgått från företagens behov och i 

hög grad bedrivit tillämpad forskning. Konflikten, eller balansen, mellan forskningsresultatens 

tillämpbarhet och forskningens akademiska höjd är en problematik som lyfts i flertalet utvärderingar. 

Farhågor har framförts kring att avsaknaden av grundforskning kan försvåra överlevnaden på sikt, 

däremot bör påpekas att den mer industritillvända forskningen ofta setts som både nationellt 

ledande och internationellt konkurrenskraftig. 

Många av profilerna har haft ett nära samarbete med näringslivet och framgångarna kan ses ur både 

lärosätenas och företagens perspektiv. En av de stora fördelarna för akademien med denna form av 

samverkan är den potentiella tillgången till empiriskt material, såsom t.ex. företagens 

utvecklingsprocesser – ett material som annars kan vara svårt för utomstående att få ta del av. 

Publikationerna har i sin tur inneburit mer prestige för lärosätena samtidigt som det har varit 

varumärkesbyggande för företagen. Företagen har i flera fall haft kommersiell nytta av 

forskningsresultaten.  

Slutligen när det gäller satsningen expertkompetens visar tidigare utvärderingar att tidiga 

expertkompetenssatsningarna var av mer experimentell natur. Man har uppnått en form av samspel 

mellan näringsliv och akademi, dock inte på det sätt som från början var tänkt. På många sätt kan 

expertkompetenssatsningarna ses som en dörröppnare för framtida samverkan. Det har även 

framgått att värdet och nyttan för universitet, högskolor och forskningsinstitut troligtvis har varit 

lägre än för företagen. Dessutom har tidigare utvärderingarna understrukit att en mer strukturerad 

uppföljning av gjorda satsningar skulle kunna gynna framtida samverkan. 

Till de positiva inslagen hör att företag får kontakt med lärosäten utan att behöva göra samma 

åtaganden som i traditionella forskningsprojekt i utbildningen av doktorander. Flera av 



159 
 

expertkompetenssatsningarna bygger också på erfarenheter man inhämtat i tidigare gjorda 

satsningar. Bland annat var erfarenheterna av Prodesign viktiga för hur den senare satsningen 

Produktionslyftet utformades. Det är ett exempel på att man inom programmet lyckats lära sig av 

tidigare gjorda erfarenheter. 

 

Samverkan som lärprocess  

Vilka mer övergripande slutsatser kan då dras av denna genomgång av KK-stiftelsens olika program? 

Betonas ska återigen att vårt underlag är begränsat, varför viss försiktighet i tolkningarna bör iakttas. 

Vår kanske viktigaste slutsats är att samverkan ska ses som en pågående lärprocess. Det är dessutom 

en process som utmärks av flera dilemman och svårigheter, varav flera varit tydliga i KK-stiftelsens 

satsningar. Samtidigt vet vi att samverkan är viktigt. Det behövs helt enkelt mer av samarbete och 

gemensamma projekt mellan näringslivet och högskolevärlden, där idéer, kunskap och kompetens 

kan utvecklas och överföras mellan aktörer som ofta har olikartade drivkrafter, mål och 

verklighetsuppfattningar. 

En av svårigheterna är att själva samverkansbegreppet är otydligt. Detta är onekligen en utmaning 

om man ska utvärdera resultat och effekter av olika satsningar. Det är också ett problem om man, 

som KK-stiftelsen, vill bidra till att just stärka samverkan med näringslivet och de nya universiteten 

och högskolorna. För att detta lärande ska kunna fungera blir det problem om samverkan betyder 

många olika saker.  

 

Mål och medel 

I kapitel 4 presenterades en enkel effektlogik som även KK-stiftelsen anslutit sig till. Tanken var att 

det är väsentligt att skilja på aktiviteter, resultat, kortsiktiga effekter och långsiktiga effekter. 

För att lärprocessen ska kunna fungera krävs att samverkansaktiviteter, -resultat och -effekter, på 

kort och lång sikt, mäts och följs upp med väsentligt större systematik och jämförbarhet i framtida 

satsningar. Enkelt uttryckt handlar detta om att tydligt skilja på mål och medel. I skriften "Varför 

samverka" (KK-stiftelsen & Ramböll 2008b) påpekas också att samverkan ibland ses som målet och i 

andra fall som medlet som ska leda till målet. Man skriver bl.a. att:  
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I diskussioner kring samverkan blandas ofta mål och medel ihop: samverkan beskrivs både som 
den insats som ska genomföras och det insatsen ska uppnå. För att kunna arbeta med studie av 
samverkan är det nödvändigt att skilja på detta (s. 73).  

Inte minst har vi lyft fram det faktum att målen har varit otydligt formulerade vilket försvårar en 

utvärdering. Likaså finns en utmaning i att målen ibland är så lågt satta att måluppfyllelse bara blir en 

miniminivå för framgång. Mot denna bakgrund är det svårt att bedöma om de stora medel som 

faktiskt satsats använts effektivt. 

Generellt finns påfallande tendens att mäta aktiviteterna snarare än resultaten i de olika 

satsningarna. Vid en halvtidsutvärdering kan detta vara ett lämpligt angreppssätt, men vi anser att 

det vid en slututvärdering bör läggas större vikt vid resultaten och mindre betoning på programmens 

genomförda aktiviteter, organisation och ledarskap, utan att för den delen förkasta det formativa 

syftet då det kan finnas många lärdomar som kan vara till stor nytta för framtida satsningar.  

Det är också slående att så pass få av utvärderingarna som genomförts har varit resultat- och 

effektstudier med kontrollgrupper där man försökt konstanthålla för andra faktorer och bara mäta 

effekten av programmet. När man verkligen har försökt mäta effekterna har undersökningsgruppen 

ofta fått vara sin egen kontrollgrupp, och analyserna har byggts på upplevda, snarare än faktiska, 

effekter.  

Det är också svårt att bedöma om satsningarna faktiskt har lett till det KK-stiftelsen själv säger sig 

eftersträva, nämligen varaktig samverkan, dvs. att samverkan har fortsatt efter deltagandet i 

programmet.  Ett skäl till detta kan helt enkelt vara den långa tidseftersläpningen för mer varaktiga 

effekter. Med tanke på de betydande resurser som satsats i de program vi studerat är bristen på 

uppföljning ändå anmärkningsvärd. 

Den samverkan som har kommit till stånd genom KKS satsningar tycks i huvudsak ha handlat om (den 

presenterade) samverkanstrappans nedre steg, dvs. satsningarna har ännu inte resulterat i uthålliga 

strukturer för samproduktion, utom i de fall där sådan redan fanns i form av etablerade tekniktunga 

industriella aktörer. Understrykas ska dock att för dessa större aktörer, och de mindre och 

medelstora företag som finns i samma bransch eller region, har dessa satsningar sannolikt haft stor 

betydelse för såväl produkt- och processutveckling, som för försörjning av kvalificerade medarbetare. 
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Dilemman, incitamentsstrukturer och prioriteringar 

Ett huvudskäl till att verklig samverkan mellan utbildning, forskning, företag och näringsliv är svår att 

få till stånd är att de inblandade aktörerna ofta har olikartade motiv, drivkrafter, mål och 

verklighetsuppfattningar. Ett dilemma finns i och med att de framgångsrika satsningarna ofta sker 

där förutsättningarna är som bäst och där samverkan redan fungerar, exempelvis i större tekniktunga 

företag med egna forskningsavdelningar. Allt detta kan iakttas i KK-stiftelsens satsningar. 

Det finns ett tydligt gemensamt drag i såväl tidigare utvärderingar, som i de kvantitativa studier som 

vi genomfört kring företagsforskarskolor, forskningsprofiler och expertkompetensprogrammet, vad 

gäller olika incitamentsstrukturer. Problemet är att tillgodose både näringslivets och akademins 

behov, utan att göra avkall på endera partens vinning av samverkansprojekten. Det handlar 

framförallt om att försöka skapa en balans mellan näringslivets efterfrågan på tillämpbarhet och den 

teoretiska höjden som akademien eftersträvar. Det här mynnar även ut i olika former av 

förväntningar på tidshorisonter och produkter kontra publikationer.  

Det torde vara omöjligt att en gång för alla slå fast hur man ska hantera dessa motstridiga mål. Som 

påpekats finns det ett tydligt mönster i KK-stiftelsens satsningar: att ökad samverkan åstadkoms 

enklast där samverkan redan finns och fungerar, medan den är mycket svårare att åstadkomma där 

behovet av samverkan är som störst.  

Vi vet från tidigare forskning och av erfarenheter från vissa av programsatsningarna att små företag 

har sämre absorptionsförmåga och dessutom inte har resurser eller incitament att vara så långsiktiga 

som större företag. Å andra sidan är det troligen just de små företagen som skulle ha störst utbyte av 

att delta för att kunna vidga sin kompetens och tillgodogöra sig ny forskning. Mer etablerade företag 

kan oftare lägga resurser på att tillgodogöra sig forskning även utan programsatsningar. Dessutom 

vet vi att absorptionsförmågan växer med vidgad kompetens, man blir en mer kvalificerad partner.  

Sannolikt är enda möjliga vägen ut ur detta dilemma att acceptera verkligheten som den är och 

medvetet och öppet bejaka att ett fåtal etablerade aktörer utvecklar och upprätthåller system för 

varaktig samverkan med universiteten och högskolorna, samtidigt som extra resurser och incitament 

skapas för att även mindre företag ska kunna medverka i samma satsningar. Här torde utrymme 

finnas för policyutveckling.  

När det gäller snabba effekter kontra långsiktig kompetensuppbyggnad finns en lockelse i att hämta 

in de snabba effekterna, medan långsiktigheten baseras på längre program som kan ge varaktiga 



162 
 

förändringar i både företagens och högskolans kunskapsstrategier och samarbetsrelationer. 

Långsiktighet bör här naturligtvis prioriteras. 

Denna balansgång gäller främst företagsforskarskolorna och profilsatsningarna som är mer 

forskningsintensiva än expertkompetensprogrammet, men det kan vara värt att fundera på balansen 

mellan stora och små företag, liksom mellan kort och lång sikt, även för det sistnämnda programmet. 

Generellt tycks ett behov av ökad systematik och struktur finnas.  

Det finns även indikationer på att det är viktigt att företagen bör få vara ledande i 

samverkansprocessen. I en mer marknadsdriven samverkans- och innovationsprocess kan en 

tydligare rollfördelning mellan större och mindre företag förväntas. Återigen finns här potential för 

policyutveckling. 

Ett intressant och viktigt resultat är att mest framgångsrika förfaller företagsforskarskolorna vara. 

Där tycks samverkan, ur ett kompetensförsörjningsperspektiv, ha fungerat som bäst. Men även i 

övriga satsningar finns mönstret att studenter och doktorander som medverkar mycket i 

samverkansaktiviteter får stärkt kompetens och lättare att ta sig in på arbetsmarknaden.  

Företagsforskarskolorna har en konkret, men rätt begränsad effekt på näringslivets 

kompetensförsörjning då de utbildar doktorander i direkt samverkan med näringslivet 

(industridoktorander) som till största del förefaller välja att stanna kvar i näringslivet.  

Forskningsprofilerna, å sin sida, har en bredare, men mer indirekt effekt på näringslivets 

kompetensförsörjning. Fokus ligger här på vetenskaplig produktion av kunskap som kan komma att 

nyttjas inom näringslivet. Eftersom forskningen till stor del sker i samverkan med näringslivet kan 

forskningen potentiellt nyttjas både snabbare och mer effektivt av de samverkande företagen. Detta 

bör dock ses som mer en indirekt effekt på kompetensförsörjningen.  

Forskningsprofilerna har producerat många doktorer och licentiater, men det är oklart hur stor andel 

av dessa som verkar inom näringslivet efter examen då majoriteten förefaller vara "traditionella" 

doktorander som samverkat med näringslivet snarare än att ha varit industridoktorander. 

Expertkompetenssatsningarna, till sist, har en större spännvidd än de två andra programmen. De har 

involverat långt fler deltagare och fler företag, men generellt sett på ett mer ytligt plan (de lägre 

stegen på samverkanstrappan). De konkreta effekterna på näringslivets kompetensförsörjning är 

också något diffusa, spridda och svåra att bedöma. 
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Företagsforskarskolorna har således en konkret och direkt, men begränsad effekt (i termer spridning) 

på näringslivets kompetensförsörjning. Profilerna har en något mer otydlig och indirekt effekt på 

näringslivets kompetensförsörjning, men med desto större vetenskaplig "impact" och fler 

samverkanspartners. Expertkompetens direkta effekter på näringslivets kompetensförsörjning 

förefaller vara mer begränsade, men har däremot en mycket större spridning. 

En generell slutsats är att det är när studenter, doktorander, forskare och företagens medarbetare 

fysiskt rör sig i bägge riktningarna, mellan lärosäten och företag, som kompetensförsörjning och 

kunskapsöverföringen fungerar som bäst. Kunskaper och kompetens är alltid individbundna. Detta 

kan även iakttas i de andra program vi har studerat. Det är också då som samverkan mellan företag 

och högskolor verkligen bygger ny kunskap och kompetens. Sannolikt är detta en viktig väg framåt 

när det gäller att minska Sveriges kompetensbrist och stärka lärprocessen kring olika 

samverkanssatsningar.  

Mycket talar för att prioritering, systematisk kort- och långsiktig uppföljning av och förbättrade 

incitament till utveckling av program av denna typ detta kan vara avgörande för att stärka det 

svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga. 
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Appendix 

Appendixet till rapporten Samverkan – en utmaning Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram 

består av totalt sex bilagor. Samtliga bilagor presenteras i detta appendix, dock bifogas data rörande 

bilagorna 2 och 3 i separata Excelfiler då det rör sig om för många datapunkter för att inkludera dessa 

här. De bilagor som finns i detta appendix är: 

Bilaga 1 – Information kring insamlingen av data 

Bilaga 2 – Samverkanspartners 

Bilaga 3 – Forskarstuderande 

Bilaga 4 – Enkätfrågor till studenterna knutna till HH och MdH 

Bilaga 5 – Enkätfrågor till företagen knutna till HH 

Bilaga 6 – Intervjufrågor till företagen knutna till MdH 
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Bilaga 1 – Information kring insamlingen av data 

Ratio har enligt kontraktet (dnr 20130284) som tecknades av KK-stiftelsen  04-02-2014 och 

Högskolan i Jönköping samt Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB 02-02-2014 åtagit sig 

att sammanställa och analysera resultat av program. Informationen ska enligt kontraktet redogöra 

för de resultat som presenteras i satsningarnas avrapporteringar (slutrapporter). Andra studier 

gällande samverkan mellan högskola och näringsliv har bedömts kunna inkluderas för att ge en 

översikt av kunskapsläget. 

Punkt 1 under Delstudie 4 i kontraktet (sid. 6-7) lyder som följer: 

Utifrån slutrapporter av delprogram/projekt inom programmen Företagsforskarskolor, 

Expertkompetens, och Profiler sammanställs, baserat på tillgängligt material, konkreta resultat i form 

av utvecklade kurser, genomförda utbildningar/kurser, antal anställda som genomfört utbildningar 

inom expertkompetens, genomförda forskarutbildningar, antal medverkande studenter, företag och 

omfattning på företags deltagande i forskningsprofilerna.  

Henrik Malm Lindberg (Ratio) har av Olle Vogel (KKS) via e-post erhållit ett förtydligande av exakt 

vilken information som KKS förväntar sig från sammanställningarna av programmens slutrapporter. 

Utifrån förtydligandet från Olle Vogel (09-05-2014) ska följande data sammanställas från 

slutrapporterna för Expertkompetens, Företagsforskarskolor och Forskningsprofiler: 

Expertkompetens: ange per program utvecklade kurser och omfång, genomförda kurser med antal 

kursdeltagare. Här bör också anges antalet examensarbeten.  För Tekniq o Minst ska även 

kompetensprojekten tas med.  

Företagsforskarskolor: ange per forskarskola antal forskarstuderande och examina – dr eller lic -  

samt utvecklade doktorandkurser.  Ange också antalet deltagande företag. 

Forskningsprofiler: ange per profil antal deltagande företag och antalet forskarutbildningsexamina.  

Det bör också anges stöd från KKS och företag per program/projekt. 

Därutöver finns effekter som att företag inom expertkompetens gått vidare till forskningsprojekt osv. 

Det är bra om exempel på sådana och andra effekter nämns utan att de behöver kvantifieras. 

Ratio har noga beaktat ovanstående direktiv vid insamlingen av data. Kvantitativa data som samlats 

in per program, och för vardera enskild satsning inom dessa program, är: 

Företagsforskarskolor 

 stöd från KKS per satsning 

 stöd från samverkanspartners per satsning 

 antal deltagande partners, uppdelat på medfinansiärer och övriga samverkanspartners  

 antal forskarstuderande och antalet avhandlingar – dr eller lic. per forskarskola 

 utvecklade doktorandkurser 

 Forskningsprofiler 
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 stöd från KKS per satsning 

 stöd från samverkanspartners per satsning 

 antal deltagande partners, uppdelat på medfinansiärer och övriga samverkanspartners  

 antal forskarstuderande och antalet avhandlingar – dr eller lic. per profil 

 Expertkompetens 

 stöd från KKS per satsning 

 stöd från partners per satsning 

 utvecklade kurser och omfång per satsning 

 genomförda kurser och antal kursdeltagare per satsning 

 antalet examensarbeten per satsning 

 data kring kompetensprojekt inom Tekniq och Minst  

Samtliga av ovanstående data sammanställs dels per satsning, dels per program. För 

företagsforskarskolor och forskningsprofiler summeras och kontrasteras även vissa av dessa data 

gentemot varandra. Sammanställningarna redovisas i kapitlen 7-10 i rapporten.  

När det kommer till företag har vi använt oss av en bredare definition och inkluderat privata företag, 

statliga bolag, myndigheter, kommuner och forskningsinstitut när det framgått att de samverkat med 

satsningarna. Vi har valt att samla samtliga av dessa aktörer under benämningen samverkanspartners 

eller endast partners. Detta har gjorts då det finns stora redovisningsskillnader mellan satsningarna, 

och vi har bedömt att förfarandet mer rättvist återspeglar de resultat som delges i slutrapporterna 

givet hur slutrapporterna skiljer sig åt.   

Ratio har även sammanställt mer detaljerad information kring de forskarstuderande som enligt 

slutrapporterna uppges ha varit aktiva vid de olika satsningarna under stödtiden från KKS. I denna 

sammanställning har vi bl.a. tagit hänsyn till ingående meriter (progression) vid stödstart, samt följt 

samtliga individer i underlaget för att säkerställa vilka avhandlingar som lagts fram. På liknande vis 

har även data kring forskarstuderande vid tre satsningar av två andra finansiärer, SSF och Vinnova, 

samlats in för att utvidga diskussionen kring några aspekter av resultaten.  

Sammanställningar över samverkanspartners och deras bidrag har på likartat vis som för de 

forskarstuderande samlats in för de forskningsprofiler och företagsforskarskolor som ingått i 

uppdraget. Emellertid skiljer redovisningsförfarandena sig åt mellan de olika satsningarna vilket gjort 

att vi inte kunnat samla in data kring bidrag på partnernivå för samtliga satsningar. Motsvarande 

redovisning på partnernivå har ej gått att genomföra för satsningarna inom 

expertkompetensprogrammet. 

Totalt sett baseras resultatsammanställningar, och analyser av dessa, på slutrapporter för elva 

forskningsprofiler, fyra företagsforskarskolor och sex satsningar inom expertkompetens, dvs. totalt 

21 satsningar fördelat över tre program. Samtliga slutrapporter har delgetts Ratio via Olle Vogel och 

KKS i pappers- eller elektroniskt format. Därutöver ingår även tidigare genomförda utvärderingar av 

totalt 25 satsningar inom samma tre program. 
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Bilaga 2 – Samverkanspartners 

Denna bilaga omfattar de data som samlats in kring samverkanspartners och har legat till grund för 

resultatsammanställningar i rapporten. Rådata bifogas i Excelformat, förklaringar av olika 

kategoriseringar i datasetet bifogas dock i denna bilaga.  

Samtliga data är inhämtade från slutrapporterna för totalt 15 satsningar (fyra företagsforskarskolor 

och elva forskningsprofiler). Vilken slutrapport informationen är inhämtad från framgår från kolumn 

B i datasetet.  

Vissa satsningar särredovisar bidrag från aktörer som företag, statliga/kommunala bolag, 

myndigheter, andra högskolor/universitet och forskningsinstitut, andra gör inte detta utan listar 

totalt antal partners utan att särskilja vilken typ av partnerskap som avses, direkt partnerskap som 

medfinansiär, direkt partnerskap med ej i ett KKS-finansierat projekt, eller indirekt partnerskap 

(exempelvis som samarbetspartner till en av de direkta partnerna). I något fall är det svårt att avgöra 

om uppräkningar är uttömmande, eller om de endast illustrerar den typ av samverkan som skett. 

Infofusion är ett sådant fall, ingen uttömmande lista över företag redovisas, men dock går det i 

varierande grad att utröna vilken typ av engagemang företagen haft och vilka resultat det skapat via 

de "testimonials" från partners som finns i rapporten. Rapporten innehåller heller ingen separat 

redovisning kring hur mycket varje företag bidragit med, eller hur mycket projekten kostat.  

Datasetet innehåller ett (1) kalkylblad. Sammanställningar av dessa data bifogas ej, läsare hänvisas 

istället till sammanställningarna i kapitel 7, 8 och 10 i rapporten. 

Kolumn A: Partner – Samtlig av partnernas namn har listats utifrån slutrapporterna. I vissa fall har 

samma företag eller division getts olika namn i olika slutrapporter, underlaget påvisar dessa 

skillnader i de fall det inte handlat om rena felstavningar. 

 

Kolumn B: KKS-satsning – Vilken KKS-finansierad satsning (företagsforskarskola eller forskningsprofil) 

den partnern har uppgetts samverka med. Satsningarnas akronymer har använts och avser som 

följer:  

  



175 
 

 

AASS – Centre for Applied Autonomous Sensor Systems 

ASP – Applied Signal Processing (Tillämpad Signalbehandling) 

BESQ – Blekinge Engineering Software Qualities 

Biofilms – Research Center for Biointerfaces 

CAPE – Industrial Graduate School in Advanced Production Engineering 

CERES – Centre for Research on Embedded Systems 

Mekmassa – Företagsforskarskolan i mekanisk massateknik 

Infofusion – Information Fusion Research Programme 

MRTC – Mälardalen Real-Time Research Centre  

MTM – Människa-Teknik-Miljö 

NSE – The New Service Economy 

RAP – Industrial Graduate School Intelligent Systems for Robotics, 
Automation and Process Control 

SAVE-IT – Komponentbaserad utveckling av säkerhetskritisk 
programvara 

IDSS – Industrial Development for a Sustainable Society (Miljödriven 
Teknikutveckling) 

STC – Sensible Things that Communicate 

Kolumn C: Bidrag – Det bidrag som partnern i slutrapporterna uppgetts ha bidragit med. Dessa medel 

inkluderar både pekuniära bidrag och in-kind-finansiering.  

Kolumn D: Noteringar – Övriga noteringar kring partnern, eller partnerns samverkan med de olika 

satsningarna.  
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Bilaga 3 – Forskarstuderande 

Denna bilaga omfattar de data som samlats in kring forskarstuderande och har legat till grund för 

resultatsammanställningar i rapporten. Rådata bifogas i Excelformat, förklaringar av olika 

kategoriseringar i datasetet bifogas dock i denna bilaga.  

Data är i kolumnerna A–Q är hämtad från slutrapporterna från totalt 15 satsningar (fyra 

företagsforskarskolor och elva forskningsprofiler). Vilken slutrapport informationen är inhämtad från 

framgår av kolumn D i datasetet. Data i kolumnerna R och S härstammar från sökningar och 

kontroller av examina som utförts av Ratio under det tredje kvartalet 2014. 

Datasetet innehåller fyra (4) kalkylblad med data kring de forskarstuderande. Sammanställningar av 

dessa data bifogas ej, läsare hänvisas istället till sammanställningarna i kapitel 7, 8 och 10 i 

rapporten. 

Förklaring av poster i kalkylbladet "doktorander" i datasetet tillhörande bilaga 3 

Kolumn A–B: Namn på forskarstuderande – För- och efternamn har listats utifrån slutrapporter. I 

vissa fall har namn ändrats då det funnits felstavningar som upptäckts i samband med kontroll av 

avhandlingar. Information om sådana ändringar återfinns bland "övriga noteringar" i kolumn S. 

Kolumn C: Lärosäte – I flertalet rapporter presenteras vilket lärosäte den forskarstuderande har varit 

inskriven vid eller disputerat vid. Somliga av lärosätena har inte haft examinationsrätt på forskarnivå 

och då har studierna ofta bedrivits på ett lärosäte, för att sedan disputera vid ett annat. Observeras 

bör att denna kolumn endast fyllts i de fall där lärosätesanknytning har redovisats. Förkortningarna i 

kolumn C avser som följer: 

BTH – Blekinge Tekniska Högskola 

CTH – Chalmers Tekniska Högskola 

GU – Göteborgs Universitet 

HB – Högskolan i Borås 

HH – Högskolan i Halmstad 

HiK – Högskolan i Kalmar (numera del av Linnéuniversitetet) 

HK/R – Högskolan i Karlskrona/Ronneby (numera BTH)  

HS – Högskolan i Skövde 

HV – Högskolan Väst 

JTH – Tekniska Högskolan i Jönköping 

KAU – Karlstads Universitet 

KTH – Kungliga Tekniska Högskolan 

LiTH – Tekniska Högskolan vid Linköping Universitet 

LiU – Linköpings Universitet 

LTH – Lunds Tekniska Högskola 

LTU – Luleå Tekniska Universitet 

LU – Lunds Universitet 

MDH – Mälardalens Högskola 

Miun – Mittuniversitetet 

NTNU - Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet 

SU – Stockholms Universitet 

UU – Uppsala Universitet 

ÖU – Örebro Universitet 



177 
 

Kolumn D: KKS-satsning – Vilken KKS-finansierad satsning (företagsforskarskola eller forskningsprofil) 

den forskarstuderande varit knuten till, och vars (planerade) examina räknats in i satsningens 

produktion/resultat. Akronymer i kolumn D avser samma stansningar som listats för kolumn B i 

bilaga 2 – Samverkanspartners. 

Kolumn E: Industridoktorand – Fall där den forskarstuderande enligt slutrapporten klassificerats som 

industridoktorand. I de fall då somliga listats som industridoktorander har övriga antagits inte vara 

det.  

Kolumn F och Q: Företag/Organisation – För industridoktorander avses här de företag/organisationer 

som dessa har tjänstgjort vid under tiden för sina studier. För somliga av dem som ej listats som 

industridoktorander finns det ett redovisat samarbete mellan en doktorand och ett företag eller 

organisation. Sådana förbindelser finns redovisade i kolumn Q. I dessa fall kan vi ej anta att företagen 

har varit direkt inblandade som finansiärer, men det är givetvis möjligt att de har varit det.  

Kolumn G: Antagningsår – Vilket år den forskarstuderande blev antagen till programmet. 

Kolumn H: Progression vid start – I somliga fall har de forskarstuderande påbörjat sina studier 

utanför ramen för den rapporterande satsningen. I de fall då det finns noteringar av detta i 

rapporterna finns denna information angiven här. Progressionsgraden är angiven i procent. 

Kolumn I: Pågående vid slutrapportering – Forskarstudier som fortfarande pågick vid tiden för 

slutrapporteringen.  

Kolumn J: Avhopp – De avhopp som finns angivna i rapporterna.  

Kolumn K: Licentiatexamen – De licentiatexamina som rapporterats vid slutrapporteringen. 

Kolumn L: Licentiatexamen till doktorsexamen – De doktorsexamina där det i slutrapporten framgått 

att det rör sig om studier från licentiat till doktor.  

Kolumn M: Doktorsexamen – De doktorsexamina som rapporterats vid slutrapporteringen. 

Kolumn N: Planerad licentiatexamen – Licentiatexamina som förväntats uppnås efter 

slutrapporteringen. 

Kolumn O: Planerad doktorsexamen – Doktorsexamina som förväntats uppnås efter 

slutrapporteringen. 

Kolumn P: Noteringar kring information i slutrapporten – Övriga noteringar från slutrapporter som vi 

ansett vara av intresse att inkludera. 

(Kolumn Q: Se förklaring under kolumn F) 

Kolumn R: Kontroll av avhandling – Resultat av kontroller för licentiat- och doktorsavhandlingar som 

gjorts. Kontroller har gjorts med hjälp av följande databaser: Kungliga biblioteket, Diva, lärosätenas 

egna biblioteksdatabaser (gäller främst de som ej är anslutna till Diva, exempelvis BTH och 

Chalmers). Utöver detta har sökningar på lärosätenas, institutionernas och satsningarnas egna 
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hemsidor (när sådana existerat) gjorts. Sökningar via sökmotorer såsom Google och i somliga fall 

även satsningarnas nyhetsbrev och individers privata LinkedIn-profiler och dylikt även gjorts för att 

finna potentiella avhandlingar i de fall där vi inte kunnat finna sådana via KB, Diva eller lärosätenas 

egna bibliotek. 

Kolumn S: Övriga noteringar – Noteringar som funnits vid kontroller av examina. Exempelvis att en 

student fortfarande förefaller vara aktiv som doktorand, att personen bytt namn eller annan 

information som kan vara relevant för studien. 

Övriga tre kalkylblad i datasetet tillhörande bilaga 3 

Data som omfattar individer som rensats ur urvalet finns i kalkylbladet "bortrensade" som följer 

samma mönster som ovan. 

Kompletteringar av data som saknades i slutrapporten för MRTC finns i kalkylbladet Kompletteringar 

MRTC. Samtliga skuggade individer har kompletterats av den programansvarige under 2014. 

Data omfattande individer vars aktiviteter och resultat räknats för flera satsningar finns i kalkylbladet 

"överlappningar". Data följer samma mönster som ovan, dock finns två ytterligare kolumner, T och U. 

Den första av dessa (T) redovisar mängden bidrag från de två SSF-finansierade satsningarna. Den 

andra (U) redovisar ospecificerad planerad examina när det angivits att examina planerats, men där 

slutrapporten inte specificerat om det gäller licentiat- eller doktorsexamina.   
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Bilaga 4 – Enkätfrågor till studenterna vid Mälardalens högskola 
och Högskolan Halmstad 

 

Mälardalens högskola 
1) Vilket år tog du examen från Mälardalens högskola? 

Ange årtal 

2) Vilken examen erhöll du? (om du har fler än en examen från MdH ange samtliga) 

Ange titel 

3) Vid vilken institution/akademi tog du examen?  

Ange institution 

4) Inom vilket område/program skrev du ditt examensarbete? (om du skrivit fler examensarbeten 
från MdH ange samtliga) 

Datateknik 

Datavetenskap 

Elektronik 

Inbyggda system 

Innovation & teknik 

Mekatronik 

Programvaruteknik 

Annat – vilket? 

5) Hade examensarbetet en koppling till inbyggda system/intelligenta produkter eller liknande 
områden? 

Ja – på vilket sätt? 

Nej 

6) Skrevs examensarbetet i samverkan med ett eller flera företag/organisationer? 

Ja - vilket/vilka företag? 

Nej 

7) Om du svarade ja på fråga 6 – vad var största fördelen med att samverka med 
företag/organisationer? 
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8) Vilka var de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna som du fick under examensarbetstiden? 
(flera svar kan anges) 

Praktiska, yrkesförberedande kunskaper 

Organisatoriska kunskaper 

Problemlösning 

Teoretiska kunskaper  

Samarbetsförmåga 

Annat – vad? 

9) Har du använt dig av dessa kunskaper i det praktiska arbetslivet? 

Ja – på vilket sätt? 

Nej 

10) Har du efter examen erhållit ett arbete inom området för ditt examensarbete? 

Ja 

Nej 

11) Var arbetar du idag? 

Anställd hos – ange företaget/organisationen  

Egen företagare, ange namn på företaget  

Arbetssökande 

Står utanför arbetsmarknaden 

12) Vilken befattning har du? 

Ange titel  

13) Hjälpte examensarbetet dig att få de kunskaper som krävs för den position du har idag? 

Ja – förklara gärna hur! 

Nej – varför inte? 

 

Högskolan Halmstad 
1) Vilket år tog du examen från Högskolan Halmstad? 

Ange årtal 
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2) Vilken examen erhöll du? 

Ange titel 

3) Vid vilken institution tog du examen?  

Ange institution 

4) Inom vilket område/program skrev du ditt examensarbete? 

5) Hade examensarbetet en koppling till hälsoteknik? 

Ja – på vilket sätt? 

Nej 

6) Skrevs examensarbetet i samverkan med ett eller flera företag? 

Ja - vilket/vilka företag? 

Nej 

7) Om du svarade ja på fråga 6 – vad var största fördelen med att samverka med 
företaget/företagen? 

8) Vilka var de viktigaste erfarenheterna och kunskaperna som du fick under examensarbetstiden? 
(flera svar kan anges) 

Praktiska, yrkesförberedande kunskaper 

Organisatoriska kunskaper 

Problemlösning 

Teoretiska kunskaper  

Samarbetsförmåga 

Annat – vad? 

9) Har du använt dig av dessa kunskaper i det praktiska arbetslivet? 

Ja – på vilket sätt? 

Nej 

10) Har du efter examen erhållit ett arbete inom området för ditt examensarbete? 

Ja 

Nej 

11) Var arbetar du idag? 
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Anställd hos – ange företaget/organisationen  

Egen företagare, ange namn på företaget  

Arbetssökande 

Står utanför arbetsmarknaden 

12) Vilken befattning har du? 

Ange titel  

13) Hjälpte examensarbetet dig att få de kunskaper som krävs för den position du har idag? 

Ja – förklara gärna hur! 

Nej – varför inte?  
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Bilaga 5 – Enkätfrågor till företagen knutna till Högskolan Halmstad 

Vilken typ av aktivitet har ditt företag deltagit i tillsammans med högskolan? (flera alternativ 
möjliga) 

Utvecklat produkt eller tjänst tillsammans 

Tagit emot examensstudenter 

Seminarier och/eller möten 

Kurser 

Annan form av samarbete 

Inget samarbete alls 

Mellan vilka år pågick samarbetet? 

Startår: 

Slutår: 

Vilka mål hade företaget med samarbetet? 

Erhålla ny kompetens och kunskap 

Utveckla nya produkter eller tjänster 

Utveckla en befintlig produkt eller tjänst 

Introducera en produkt eller tjänst på en ny marknad 

Annat: 

I vilken mån uppfylldes dessa mål? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

I vilken grad har detta lett till företagsutveckling? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 
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Har samarbetet lett till att ditt företag har introducerat en befintlig vara eller tjänst på en ny 
marknad? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

Har samarbetet lett till att ditt företag har introducerat en ny vara eller tjänst på en befintlig 
marknad? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

Har samarbetet lett till att ditt företag har kunnat vidareutveckla en produkt ni redan hade i ert 
sortiment? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

Har samarbetet lett till att ditt företag har fått nya typer av kunder? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

Anser du att ditt företag har fått högre kompetens genom samarbetet? 

I hög utsträckning 

I viss utsträckning 

I liten utsträckning eller inte alls 

Vet ej 

Används fortfarande den kunskap som togs fram under samarbetet? 
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Ja - förklara gärna hur 

Nej 

Vet ej 

Hur skulle ni bedöma samarbetet och resultaten av detta på längre sikt? 

Stor betydelse för företagets lönsamhet och/eller expansion 

Viss betydelse för företagets lönsamhet och/eller expansion 

Ingen betydelse för företagets lönsamhet och/eller expansion 

Spreds kunskapen från samarbetet vidare till andra företag? 

Ja - förklara gärna hur 

Nej 

Vet ej 

Blev IPR-frågan (intellektuell äganderätt) aktuell någon gång under samarbetet? 

Ja - förklara gärna hur 

Nej 

Vet ej 

Har ni erhållit stöd för utvecklingsarbete och i så fall från vem? (fyll i flera om det behövs) 

Vinnova 

EU-medel från strukturfonder 

Tillväxtverket 

Annat organ eller finansiär 

Inget stöd 

Vet ej 

(Start och slutår) 

Övriga kommentarer:  
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Bilaga 6 – Intervjufrågor till företagen knutna till Mälardalens 
högskola  

Intervjuer 
Tabellen nedan redovisar de personer som intervjuats inom fallstudien kring inbyggda system vid 
MdH. 

Christer Gerdtman Motion Control 

Helena Malmqvist ABB 

Joakim Forsberg  ABB 

Ola Sellin Bombardier tåg 

Peter Wallin Volvo Construction Equipment 

Sören Elfving Sala Brand/Sören Elfving AB 

Mikael Joki Eskilstuna Elektronik Partner 

Damir Isovic MdH 

Anders Martinsen MdH 

 

Intervjufrågor kring etableringen av MDHs forskning inom inbyggda system, framväxten av 
minST Innovation och hur kompetensförsörjningen påverkats. 
Grundläggande frågor 
Vilka program/projekt inom inbyggda system berörs av KKS satsningar? 

Hur ser samverkansformerna ut i olika projekt/program? 

Vilka huvudsakliga aktiviteter har bedrivits inom ramen för dessa program? Kurser och 
kursdeltagande, utvecklingsprojekt, spridning av befintlig forskning och teknik. 

Hur har resan sett ut?  
Vilka var initiativtagarna till forskningsområdet inbyggda system? 

När och hur kom KKS med i bilden? 

Hur ser kopplingen till teknIQ och minST (minST Innovation) ut?  

Finns det andra liknande satsningar inom Inbyggda system? (ej KKS-finansierade) 

Lärosätet 
Vilka akademier/skolor har påverkats av dessa satsningar? 

Vilken påverkan har forskningen haft på utbildningarna? Utvecklade kurser? 

Finns det fördelar för lärosätet av att samverka med företag? 

Studenterna 
Den långa traditionen av examensarbeten på företag – när och hur börjar den? 

Hur påverkas studenter och (industri)doktorander av den undervisningsformen? 

Har man, bland annat genom KKS finansiering, större möjligheter till att skriva examensarbeten 
och/eller doktorera i samverkan med företag?  
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Företagen 
Hur rekryteras företag?  

Hur kommer Ni i kontakt med dem? Vem hittar vem? 

Hur stor andel av företagen Ni kontaktar etablerar Ni en djupare samverkan med? 

Har det blivit lättare att samverka med företag över tid?  

Är det samma företag som är återkommande eller är det huvudsakligen nya företag i olika projekt?  

Vad särskiljer de företag som Ni har återkommande samverkan med? 

Väljs företag bort? Hur, varför och vilka? 

Har IPR-frågan aktualiserats? 

Kompetensförsörjning 
På vilka sätt anser Ni att dessa satsningar har bidragit till kompetensförsörjning inom näringslivet? 

Vilka är avtrycken på lärosätet, studenterna och företagen? 

Leder samverkan till att fler tar sig in på arbetsmarknaden snabbare? Hur? 

Många utländska studenter, hur påverkar detta? 

Med införandet av avgifter – har studenttillströmningen minskat och hur hanterar Ni detta? 

Kan vi tillgodogöra oss den kompetens som lämnar landet? Hur? 

Mål, resultat och effekter 
Anser ni att målen varit tydliga i KKS satsningar? 

Vilka är de huvudsakliga framgångarna med de satsningar KKS stött? 

Och vilka är de största utmaningarna med de satsningar KKS stött? 

Vilka skulle ni säga är de huvudsakliga effekterna av programmen? 

KKS som finansiär 
Har KKS bidragit med mer än finansiering? 

Skiljer sig deras finansiering från andra finansieringskällor? Hur? 

Programmens fortlevnad 
Skulle dessa verksamheter och samverkansformerna fortleva om KKS/Tillväxtverket/EUs 
strukturfonder och liknande finansiärer skulle dra sig undan? 
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